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FISK 
Ved fisk forstår man i daglig tale en gruppe på omkring Hvad er e11 fisk 

20.000 arter hvirveldyr, der har til fælles, at de ånder ved 
gæller, har finner og tilbringer hele livet i vand. Et nøjere 
studium af deres indbyrdes slægtskabsforhold viser imidlertid 
klart, at man kan dele fiskene op i flere grupper, der i virke-
hgheden står hinanden ligeså fjernt som f. eks. fugle og patte-
dyr. Den danske fiskefauna er sammensat af tre sådanne 
grupper: rundmundene, repræsenteret af lampretter og slim-
ål, tværmundene, der omfatter hajer og rokker, og benfiskene, 
som flertallet af fiskene hører til. Mens betegnelsen fisk tid-
hgere anvendtes på mange forskellige havdyr, er de fleste zoo-
loger nu tilbøjelige til kun at bruge den om benfiskene. 

Af udseende og levevis er fiskene ret forskelligartede, men Vandet stiller krav 

selv de grupper, der er fjernt beslægtede med hinanden, har 
alligevel beholdt enkelte fundamentale fællestræk, simpelthen 
fordi de lever i vand, der stiller helt andre krav til organismen 
end luft. Den strømliniede fiskeform er fælles for de gode 
svømmere, mens bundfiskene ofte har en mere plump form 
eller er flade. Finner til at styre med eller som fremdriv-
ningsmidler er udviklede hos alle fisk. Vand er 800 gange tæt-
tere end luft og gør derfor større modstand. Samtidig giver 
det imidlertid fisken en så stor opdrift, at der kun skal hdt 
justering til for at gøre den vægtløs. Det foregår hos ben-
fiskene ved hjælp af den luftfyldte svømmeblære, mens hajer-
nes opdrift forøges af den olieholdige lever. 

Et særligt problem i vand er åndingen. En liter vand inde- Ilt og li11di11g 

holder kun en tyvendedel af iltmængden i en liter luft, og da 
pumpning af vand er flere hundrede gange mere arbejdskræ-
vende end pumpning af luft, må fiskene udføre et stort fy-
sisk arbejde, når vandet sluges og presses videre ud forbi de 
tyndhudede gælleblade, hvor blodet kan optage ilten. Arbej-
det lettes for mange fisk under svømningen, ved at vandet 
strømmer gennem den halvåbne mund. 

De arter, der findes i danske farvande, er næsten alle lette 
at kende. Nogle af dem har stor betydning for vores økonomi, 
og de 13.000 danske erhvervsfiskere lander årligt omkring 
800.000 tons fisk. Udvalget af arter i fiskehandlerens vindue 
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RUNDMUNDE 

er meget beskedent, ikke mindst fordi vi eksporterer mange 
udmærkede spisefisk, som det konservative danske køberpu
blikum ikke har lært at værdsætte. Vor fiskefauna består af 
henved 300 fiskearter, hvoraf dog godt 100 er uregelmæssigt 
forekommende gæster især fra sydlige farvande. 

Rundmunde 
Slægtskab Den lille gruppe omfatter de pnm1tlveste nulevende hvirvel

dyr. De er ikke i nærmere familie med hverken hajer eller 
benfisk, og deres udvikling har fulgt en selvstændig linie, der 
fortaber sig flere hundrede millioner år tilbage i jordens histo
rie. De nulevende rundmunde omfatter lampretter og slimål. 

Udseende Navnet hentyder til den kredsformede sugemund, som har 
horntænder. I munden er der en meget bevægelig tunge med 
horntænder og med kraftig muskulatur. Den anvendes som en 
yderst effektiv rasp under fødeoptagelsen. I modsætning til 
alle de øvrige hvirveldyr, mangler de kæber og bryst- og bug
finner. De uparrede finner er svagt udviklede og har ikke 
finnestråler. De understøttes hos lampretterne af en række 
tynde bruskstave. Kroppen er åleagtig, der er ingen skæl, og 
huden har et utal af slimproducerende celler. Skelettet er me
get lidt udviklet og består af bruskdannelser. 

Gælleapparatet er mærkeligt udformet og anderledes byg
get end hos benfiskene. Hos lampretten består det af en 
blindsæk, der udgår fra spiserøret og strækker sig ind under 
fortarmen. På hver side af blindsækken er der 7 åbninger på 
række, der fører ind til lige så mange gællekamre, der igen 
udmunder på overfladen, hvor de kan ses som en skrå række 
huller bag øjet. 

Få arter De nulevende rundmunde omfatter kun ca. 45 arter, der 
lever som blodsugere og ådselædere. Deres forfædre, panser
rundmundene, levede i devontiden for 300 millioner år siden. 
De havde et panser af benplader, og at dømme efter de af
lejringer, hvori deres velbevarede forsteninger er fundet, må 
de næsten alle have været ferskvandsformer. Når nutidens 
lampretter og slirnål er helt nøgne, er det altså ikke et op
rindeligt træk, men en udviklingshistorisk reduktion. 

I Danmark findes tre lampretarter og en art slimål. 



Lampretter 

Lampretternes gamle navn er negenøjnene eller niøjerne. Ser Kendetegn 

man en lampret fra siden, kan man tælle syv gælleåbninger, 
øjet og næseboret, hvilket for den folkelige betragtning blev 
til ni øjne. Disse åleagtige dyr kendes på den kredsrunde 
mund, der fungerer som sugeskive, og som er tæt besat med 
flere kredse små horntænder. Der er kun et næsebor, og det 
fører ind til en lukket lugtehule med sanseceller. Øjnene er 
overvoksede af gennemsigtig hud. De har kun et par lave ryg-
finner og en lille halefinne. Huden er nøgen, glat og meget 
slimet. 

Lampretterne yngler altid i ferskvand, hvor også den tid
lige opvækst foregår. Nogle arter forbliver i ferskvand, men de 
fleste vandrer ud i havet og vender først tilbage, når de skal 
yngle. 

Ungerne ligner de voksne så lidt, at man tidligere anså dem Yngel 

for en helt anden dyreart. De blev beskrevet under navnet 
Ammocoetes og var kendt af alle på landet som hørål. Navnet 
fik de, fordi de så tit fandtes mellem hørstængler, der var lagt 
i blød i åerne som led i forarbejdningen til hørgarn. 

Hørålen har en hesteskoformet læbe og mangler horntæn
derne. Den er blind, idet Øjnene er mikroskopiske og helt 
skjult af huden. De ydre gælleåbninger er forbundet med en 
fure, og gællekamrene munder direkte i mundhulen. Mens de 
voksne er blodsugere på fisk, findes hørålen som en orm i 
rør på blød bund, hvor den lever af mikroskopiske organis
mer indtil forvandlingen til det voksne stadium. 

Hav lampret 

Havlampretten, Petromyzon marinus, kendes fra vore andre Kendetegn 

lampretter på, at den cirkulære mundskive er tæt besat med 
horntænder, der sidder i buede rækker udfra mundhullet. 

Den unge havlampret er ensfarvet, men med alderen bli
ver den stærkt marmoreret med sortebrunt på grågrØn bund
farve. 

I almindelighed måler den voksne havlampret 60-75 cm, 
men nu og da fanges kæmper på op til 1 m. Den er udbredt Udbredelse 

fra de nordvestafrikanske kyster og det vestlige Middelhav til 
Island, Nordnorge og Hvidehavet. Også ved den nordameri-
kanske østkyst findes den. I Østersøen er den udbredt til de 
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Biologi 

Havlampretten er ikke 
så almindelig mere, 

fordi mange af dens 
ynglepladser i åer og 

floder er Ødelagte 
af forurening. 

RUNDMUNDE 

sydfinske kyster, hvor den dog er sjælden. Hos os er den al
mindeligst i Nordsøen, og den fanges ofte i bundgarn i Ring
kØbing og Stadil fjorde, i Nissum fjord og Limfjorden. I mange 
vestjyske åer og Gudenåen er den en årlig gæst. I farvan
dene indenfor Skagen er den ikke særlig hyppig. 

Havlampretten lever som blodsuger. Den kan svømme ud
mærket og sætter sig fast på fisk, navnlig på torsk, sej, makrel 
og hornfisk, men undertiden også på hajer. Ved hjælp af sin 
uhyggelige tungerasp, der bevæger sig ud og ind som et ma
skinstempel, rasper den hul på offerets hud og udskiller et 
sekret i såret, der dels opløser en del af muskulaturen, dels 
forhindrer værtens blod i at koagulere. Den sidder derefter 
passivt fastsuget og ernærer sig af blodet. Er værten en sild, 
vil lampretten ret hurtigt udtømme værtens kræfter, men på 
større dyr som f. eks. den store nordiske haj, brugden, kan 
lampretten utvivlsomt sidde fastsuget i lange perioder. 

Undertiden findes lampretter på hvaler eller endog fastsu
get til skibe, men i sådanne tilfælde drejer det sig sikkert 
simpelthen om en bekvem transportmåde. 

Havlampretten tilbringer 3-4 år i havet. Når kønsmodenhe
den melder sig, søger den ind i brakvand, og om efteråret 
eller tidligt om foråret svømmer den et stykke op i åer og 
floder for at yngle. Opgangen sker samtidigt med laksen, og 
undertiden suger lampretten sig fast på en laks, der skal 
samme vej. På denne bekvemme måde og måske under an
vendelse af flere ufrivillige hjælpere kan havlampretten tilba
gelægge store distancer, og den er kendt fra Svejts og Bohmen. 
Mere almindeligt er det vistnok, at den yngler forholdsvis nær 
ved havet. 

Under opgangen ophører fødeoptagelsen, og tarmkanalen 
degenererer mere eller mindre. Kønsprodukterne modnes 
færdige, og tidligt på sommeren går lampretterne i leg. 



HAVLAMPRET 

Til legen vælges et gruset eller sandet sted. Med hannen Leg og gydning 

som initiativtager rydder parret en legeplads for sten, som de 
tager en for en ved hjælp af sugemunden. På den måde opstår 
en oval grube eller rede, og hunnen suger sig nu fast med 
hovedet i strømretningen til en sten ved kanten af reden. Par-
ringen foregår på den måde, at hannen enten suger sig fast til 
hunnens forende eller en sten ved siden af, og derefter snor 
den sin krop halvt om hunnen, hvorpå æggene afgives under 
voldsom pisken med halerne. Denne handlemåde gentages 
flere gange afbrudt af hvilepauser. 

lalt gyder hunnen 200.-300.000 æg. Æggene måler ca. 1 
mm og er lettere end vand. De er imidlertid stærkt klæbrige, og 
sandskorn og gruspartikler, der hvirvles op under parringen, 
hænger fast ved dem og tynger dem ned i legegruben. 

Efter gydningen dækkes reden med sten af forældrene, der 
dør kort tid efter, at deres vigtige mission er tilendebragt. 

Æggene ligger nu beskyttede og modtager alligevel friskt Udvikling 

vand gennem den løse opbygning af sten. De klækkes på 1- 2 
uger, og den i indledningen til lampretterne omtalte larve, 
hØrålen, kan begynde sin eksistens. Hørålen æder bakterie-
holdige fintdelte planterester og kiselalger. Disse små par-
tikler føres med åndingsvandet ind i svælget, hvor de hænger 
fast i et slimbånd, der til stadighed udskilles i en særlig grube. 
Slimbåndet glider båret af fimrehår i en stadig strøm ned i 
spiserøret. Den holder til på skyggefulde steder i vandløbene, 
hvor bunden er blød. I løbet af 2-5 år er den blevet 15-20 
cm lang, og på forholdsvis kort tid gennemfører den nu en 
fuldstændig forvandling. Det mikroskopiske øje udvikles og 
bliver synligt, den halvmåneformede mund omdannes til en 
sugeskive og får horntænder, og gælleapparatet ombygges. 

Hørålen indtager åndingsvandet gennem munden og ånder 
ud af gællespalterne, men denne mekanisme egner sig ikke 

Ha vlamprel/ens mund 
har rækker af 
kraftige horntænder. 
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for den voksne, der jo skal sidde fastsuget til fisk med hele 
mundskiven. Ved hørålens forvandling udvikler der sig mu
skuløse gællekamre, der kan pulsere, således at dyret nu er 
uafhængig af munden til indtagelse af åndingsvand. 

Efter forvandlingen søger de små havlampretter ud i havet, 
hvor de optager de voksnes blodtørstige levevis. 

Kødet er navnlig om vinteren meget fedt og velsmagende. 
Havlampretten er imidlertid en tilfældig bifangst og har ikke 
noget marked her i landet. 

Flodlampret 

Kendetegn Flodlampretten, Lampetra fluviatilis, kendes lettest fra hav
lampretten på tandbevæbningen: flodlampretten har foran 
munden en halvmåneformet tandplade med to vidt adskilte 
tænder. På tandpladen bag munden har den 7-9 tænder, og 
på mundens sider sidder der seks tandplader. Resten af suge
skiven er nøgen bortset fra en yderkrans af små tænder. 

Udbredelse Flodlampretten er blågrøn på ryggen og har sølvblank bug, 
der hos den levende lampret er skarpt aftegnet mod den mørke 
rygside. 

Den er væsentligt mindre end havlampretten. Hunnerne bli
ver størst og måler i almindelighed 32-35 cm, meget sjældent 
op til 40 cm. Hannerne er sædvanligvis ca. 30 cm. 

Flodlampretten har en vestlig udbredelse, der strækker sig 
fra Den iberiske Halvø og Norditalien over Irland og England 
til Sydnorge og landene omkring Østersøen. I Østeuropa er
stattes den af andre arter. 

Den er ret almindelig i de fleste større danske åsystemer og 
i kystfarvandene. 

Biologi Ligesom havlampretten tilbringer flodlampretten nogen tid 

Hun 

i havet, dog næppe mere end 1-2 år. Om efteråret eller tidligt 
på foråret stiger den op i bække og åer. Under vandringen 
begynder kønsprodukterne at fylde kroppen, fødeoptagelsen 
standser, tarmen degenererer, og tænderne falder ud. Lam
pretterne er fede, og fedtreserverne er store nok til at dække 
både det daglige kaloriebehov og opbygningen af kønsstoffer. 
De lampretter, der stiger op om efteråret, overvintrer i vand
løbene og modnes samtidigt. Under modningsprocessen sker 
der forskellige ydre forandringer. Kroppen bliver kortere, ryg
finnen forstørres , og hos hunnen dannes der en lille gatfinne. 



FLODLAMPRET - BÆKLAMPRET 

Navnlig hunnens bug og området omkring gattet svulmer op. 
J stedet for de spidse tænder udvikles der nogle knudeformede. 

Flodlampretterne samles i småflokke, hvor grunden er ste- Leg og gydning 

net, og her foregår legen i maj-juni på lignende måde som 
hos havlampretten. Legepladserne ligger som regel højere 
oppe i vandløbene end havlamprettens. 

Ægantallet kan være op til 40.000. Efter gydningen finder 
man lampretterne døende eller døde, sammendrevne af strøm
men i nærheden af gydepladserne. Larven, hørålen, lever på 
lignende måde som havlamprettens larve og tilbringer 3-5 år 
i ferskvand, før den forvandler sig ved en længde af 9-15 
cm. Derefter vandrer den ud i havet, hvor den ernærer sig 
dels af bunddyr som muslinger, orme og krebsdyr, dels af 
ådsler. Endelig er den ligesom havlampretten en blodsuger, 
der sætter sig på sild, torsk og andre fisk. Det er navnlig de 
mindre fisk, det går ud over, og især brisling og småsild må 
lade livet. Den holder sig nær kysten, men kan godt gå ned 
til over 100 m's dybde. 

I Danmark udnyttes flodlampretten ikke, men i Østersø- Fiskeri 

landene, Holland og England bliver den fanget under opstig-
ningen i vandløbene. Da den er meget sejlivet, er den en ud-
mærket agn, men vigtigere er den som spisefisk, f . eks. i Sve
rige, hvor den nydes røget eller marineret. Den fanges mest 
om natten, når den er mest aktiv, og tages i ruser og tejner. 
Mange steder er den gået tilbage i antal, dels på grund af 
vandløbsforureninger dels på grund af opstemn.inger, som den 
har sværere ved at forcere end ålen. bæklampret 

Bæklampret 

Bæklampretten, Lampetra planeri, ligner en lille udgave af Kendetegn 

flodlampretten og kendes bedst på, at den kun er 12-16 cm 
og på, at de to rygfinner støder helt op til hinanden, hvor de 
hos unge flodlampretter af samme størrelse er tydeligt adskilte. 
Tandbevæbningen ligner flodlamprettens, men tænderne er 
stumpe, ikke spidse. 

Udbredelsen er vesteuropæisk og svarer til flodlamprettens Udbredelse 

med den undtagelse, at bæklampretten ikke kendes fra Spa-
nien og Norditalien. I landene omkring Østersøen er den al-
mindelig, og den erstattes af meget nærstående arter eller 
racer i Sibirien og Nordamerika. 
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I Danmark findes bæklampretten i de fleste åsystemer og i 
talrige bække over hele landet. 

Biologi I modsætning til de to andre lampretter er bæklampretten 
en standform, der tilbringer hele sit liv i ferskvand. Af mange 
opfattes den som en standform af flodlampretten, på samme 
måde som bækørreden opfattes som en standform af havør
reden. Det er givet, at de to lampretter er meget nært be
slægtede, men i deres biologi er der store forskelle. 

Leg Bæklampretten opholder sig især i små bække og i åernes 
øvre løb. Dens livsløb former sig på følgende måde: indenfor 
perioden marts-juni samler bæklampretterne sig i småflokke 
på lavt vand, hvor bunden er gruset eller sandet. Her fore
går legen på lignende måde som hos flodlampretten, og æg
gene gydes i legegruber, der kan benyttes af mange par. Æg
antallet ligger på omkring 1500, og æggene er lidt større end 
flodlamprettens. Efter gydningen dør de afkræftede forældre. 

Æggene klækkes efter 3-4 dages forløb, og de blinde tand
løse larver, hørålene, lever nu 3-5 år i bækkene, hvor de 
opsøger skyggefulde steder med blød bund. De kan også fin
des på betydelig dybde i de større søer. 

Allerede i slutningen af larvetiden begynder kønsorganer
ne at udvikles. Den endelige forvandling til det voksne sta
dium finder sted i løbet af en vinter, men man kan dog også 
finde fuldt udviklede bæklampretter allerede om efteråret. Un
der forvandlingen udvikles øjne, sugeskiven med stumpe knu
detænder, finnerne fortykkes ved deres baser, og tarmkana
len degenererer. Den forvandlede, kønsmodne bæklampret ta
ger ikke føde til sig. Den er kun udstyret til sin sidste hand
ling, gydningen. 

Bæklampretten er for lille til at spille nogen økonomisk 
rolle udover dens anvendelse som agnfisk. 

Slimålgruppe 

Kendetegn Denne gruppe af rundmunde afviger på mange punkter fra 
lampretterne. De har ligeledes kun et næsebor, men det lig
ger på snudespidsen, og en næsegang åbner sig i mundhulen. 

" De har ingen sugeskive, og omkring munden er der ialt otte 
, føletråde. Øjnene er rudimentære og overvoksede med hud 

hos de voksne slimål, der altså er blinde. På hver side er der 6 
gællesække, hvis udførselsgange med et fælles rør fører ud til en 



SLIMAL 

enkelt gælleåbning. Ligesom lampretterne har slimålene en 
raspetunge, der er lang, meget muskuløs og med fire rækker 
skarpe horntænder. Huden er nøgen og slimet af udsondringer 
fra store slimkirtler, der ligger på række på hver side af bu
gen, hvor de ses som blege pletter. 

Æggene er store, og den nyklækkede yngel ligner de voksne 
slimål. 

Der findes kun ganske få arter, der alle lever i havet. I 
Nordatlanten findes kun en art, der til gengæld er meget al
mindelig. 

Slimål 

Slimålen, Myxine glutinosa. Den åleagtige nøgne, svagt rosa
farvede krop, det blinde hoved med føletrådene omkring mun
den og finneudstyret, der er indskrænket til en lille finne
bræmme omkring halen, udelukker forveksling med noget an
det dyr. 

Hunnerne bliver 30-42 cm lange, hannerne kun 25-30 cm. 
Slimålen er udbredt på 20-800 m's dybde fra Nordspanien 

til Nordnorge og findes også ved Nordamerikas østkyst. Den 
er meget almindelig i den nordlige Nordsø, Skagerrak og det 
østlige, dybe Kattegat, sjælden i Øresund og ukendt fra Bæl
terne og Østersøen. 

Slimålen er et udpræget bunddyr og natdyr, der holder til 
på blød bund. Den tilbringer dagtimerne nedgravet, idet den 
danner et rør, som den afstiver med slimafsondringer, og hvor 
den sidder med kun tentaklerne synlige. 

Den synes navnlig at være talrig på steder, hvor der er 
strøm. Det sidste hænger formodentlig sammen med det for-

K endetegn 

Udbredelse 

Biologi 

Den blinde s/imål 
lever især af ådsler. 
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hold, at slimålen har en meget veludviklet lugtesans, der na
turligvis bedst udnyttes på lokaliteter, hvor nye vandmasser 
hele tiden glider forbi. Som lidenskabelig ådselæder kan den 
over lange distancer vejre lig, og døde fisk kan være helt op
fyldte af slimål, der har gnavet sig ind i krophulen med deres 
firklingede raspetunger. De æder lever og andre indvolde først, 
og derefter alt kød, indtil der kun er et tomt hylster tilbage 
af fisken. Halvdøde fisk fanget i ruser eller på bundliner hjem
søges ligeledes af slimålene, der er meget forhadte af fiskerne. 
At slimålene ofte skænder druknede mennesker, har yderligere 
frataget dem al sympati. 

Ådsler er ikke så almindelige i havet, som man skulle tro -
de fleste dyr ædes levende - og slimålens daglige kost er 
krebsdyr, børsteorme og andre bunddyr. Levende, sunde fisk 
angriber slimålen derimod ikke. 

Ånding Slimålens åndingsmekanisme er anderledes indrettet end 
lampretternes. Andingsvandet løber i en uafbrudt strøm ind 
gennem næseboret og ud gennem gællekamrene. Strømmen 
frembringes af en klap, der hænger ned i svælget, og som 
svinger ca. 100 gange i minuttet. Når dyrets forende er boret 
ind i en fisk, kan næseåbningen ikke benyttes til åndedrættet, 
og åndingsvandet suges da igennem en særlig gang, der fører 
fra venstre gælleåbning ind til svælget. 

Slimafsondringen, der har givet dyret navn, benyttes for
uden til afstivning af væggene under nedgravning, til at kvæle 
halvdøde fisk. Den er sandsynligvis også et forsvarsvåben, 
der hurtigt lærer rovfisk at undgå slimål. Slimudskilleisen hos 
en fangen slimål i en spand vand, er så voldsom, at alt vandet 
på et par minutter kan forvandles til en sej grålig masse, som 
iøvrigt kvæler dyret selv, hvis friskt vand ikke tilføres. 

Forplantning Slimålen når kØnsmodenhed ved 25-28 cm's længde, og på 
alle årstider kan forplantningen finde sted. Æggene er kolos
salt store for et dyr af slimålens beskedne dimensioner. De er 
ovale, omkring 2 cm lange, omgivet af en hornagtig, gullig 
skal. I hver ende af ægget sidder der et lille bundt ankerfor
mede hornkroge, og ved hjælp af dem hænger æggene sammen 
i kæder eller net. Der lægges 20-30 æg, og de befrugtes an
tageligt under gydningen. Det må antages, at klækningen va
rer adskillige uger. Ungen kommer ud af ægkapslen gennem 
en åbning, der opstår ved, at et lille stykke af væggen i den 
ene ende springer op som et låg. 



Tværmunde 
Denne gruppe omfatter hajer, rokker og havmus. Det er en 
meget gammel dyregruppe, kun fjernt beslægtet med de rig
tige fisk, benfiskene, selv om de ligner dem meget i det ydre. 

Som navnet antyder, er munden en tværspalte, og den sidder K e11deteg11 

hos langt de fleste arter på hovedets underside et godt stykke 
bag den lange snude. Skelettet er ikke forbenet, og man kal-
der også tværmundene for bruskfisk. 

Hajer og rokker kendes fra benfiskene på de fem gælle
spalter, der findes på hver side af forenden. Havmusenes gæl
lespalter er dækkede af et gællelåg, og deres slægtskab med de 
øvrige tværmunde fremgår mere af deres indre bygning. Gæl
lespalterne adskilles af kulisser, som gællerne sidder på, og 
herfra er der fri passage til svælget. 

Ovenpå hovedet, ofte tæt ved Øjnene, sidder hos rokkerne 
og de fleste hajer et par åbninger, sprøjtehullerne, der fører 
ind til mundhulen. Navnet er noget misvisende, for de fun-
gerer kun som indåndingsåbninger, der anvendes hos bund-
levende tværmunde, når munden ikke kan bruges til dette for-
mål. Dette er f. eks. tilfældet for rokkernes vedkommende, 
når de hviler på havbunden, fordi munden sidder på dyrets 
underside. Hos fritsvømmende arter er sprøjtehullerne små, 
eller de kan helt mangle. 

Synet er svagt, men lugtesansen til gengæld yderst velud
viklet. Næseborene sidder på undersiden af snuden, og de 
fører ind til et par lukkede lugtegruber besat med sanseceller. 

Hajens hud føles som sandpapir, og man har også i uminde
lige tider brugt hajhud som slibemiddel. Tværmundene har 
ikke skæl men hudtænder, der er bygget som andre tænder 
med en skal af hård emalje. Hos hajerne dækkes huden af en ~ 

næsten mikroskopisk brolægning af budtænder, der alle ven- . 
der spidsen bagud. Rokkernes budtænder er store, spidse torne ~ Hudta11d 

der er anbragt i sømrækker eller karter. Enkelte budtænder 
kan være udviklede til kolossale dimensioner, som de pigge 
der sidder foran rygfinneme hos pighajerne. 

I finneudstyret genfinder man benfiskenes ryg-, hale- og 
gatfinne, der er uparrede, samt de parrede bryst- og bugfin
ner. Finnernes bygning er imidlertid helt afvigende. Hvor 
benfiskenes finner er tynde, sammenfoldelige sejl spændt over 
et stakit af finnestråler, er tværmundenes finner stive kød-
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Forplantning 

Smilplettet rpdhaj. 
Under parringen har 

ha1111e11 snoet 
sig om hunnen. 
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fulde plader afstivede af tynde bindevævsstrenge. Halefinnen 
er skæv, idet den øverste del er kraftigst udviklet - undertiden 
til det helt ekstreme som hos rævehajen. 

At bajer kan være farlige, ved enhver, men paradoksalt 
nok er et par af de allerstørste hajer fredelige som køer. De 
er praktisk taget tandløse og lever af planktonets smådyr 
ligesom bardehvalerne. Flertallet af tværmunde bar dog en 
kraftig tandbevæbning. Tænderne sidder i rækker bag hinan
den, og de forreste, ældste tænder slides og erstattes af yngre, 
der rykker frem. Rovhajerne har skarpe trekantede tænder, 
men enkelte hajer og rokkerne, der overvejende lever af tyk
skallede muslinger og krebsdyr, har flade knusetænder. 

Tarmen er kort men bar til gengæld skruegang dannet af en 
spiralløbende hudfold, der forstørrer den flade, der kan suge 
næring fra føden. 

Ingen tværmunde har svømmeblære. Til gengæld er leveren 
meget stor - indtil 25 procent af kropsvægten - og da den er 
uhyre tranholdig, giver den opdrift. 

De fleste benfisk gyder æg og sæd frit i vandet, men tvær
mundene bar parring. Hannens bugfinner er bagtil omdan
nede til et par stavformede parringslemmer. De fleste af ha
jerne og nogle rokker er ungefødende, og i drægtigbedsperio
den ernæres fosteret bos nogle tværmunde af en art moder
kage. De øvrige arter aflægger æggene i hornagtige kapsler, 
der ofte bar hæftetråde eller horn i hjørnerne. Æggene er store 
og blommerige, og de nyklækkede unger er veludviklede og 
ligner de voksne. 

Tværmundene kan føre deres anerække helt tilbage til si
lurtiden, og de dominerede blandt fiskene i kultiden for 250 
millioner år siden. Man kender således langt flere uddøde end 
nulevende tværmunde, og de ca. 500 arter, der eksisterer 
i dag, er kun rester af tidligere tiders formrigdom. 

Hajer og rokker er nært beslægtede, mens bavmusene ud
gør en mere isoleret gruppe af tværmunde. 



Hajer 

Hajernes krop har normal fiskefacon, men der findes enkelte Udseende 

mere fladtrykte overgangsformer til de beslægtede rokker. De 
mindste arter er omkring 40 cm, den største, hvalhajen, kan 
blive over 15 m. Med ganske enkelte undtagelser lever ha-
jerne i havet, hvor de overvejende er knyttet til kystfarvan-
dene. Enkelte arter er pelagiske og oceaniske rovfisk, der strej-
fer meget vidt omkring. 

Blåhaj, hvidhaj og tigerhaj har et dårligt rygte med nogen 
rette, men langt de fleste hajer - deriblandt de nordiske - er 
fuldstændig uskadelige - omend nysgerrige. Deres kost er va
riabel, men gennemgående er hajerne fiskeædere, der jagter 
stimfisk som sild, makrel, hestemakrel og lign. 

Det er vanskeligt at foretage sikre aldersbestemmelser på 
hajer, men i de fleste undersøgte tilfælde har væksten vist 
sig at være ret langsom. 

Mange hajer har fiskerimæssig betydning. Den olieholdige Udnyttelse 

lever udnyttes til vitaminpræparater, og kødet af nogle hajer 
har en fortrinlig smag, der kan minde om hummer. I Ori-
enten er tørrede hajfinner stadigvæk en vigtig og godt betalt 
handelsartikel. De benyttes til supper - eller limfremstilling. 

Sildehajfamilie 

Hvidhajen - en af de få hajer, der vides at angribe menne
sker - hører til denne familie. Det er dog en sydlig form, 
og i vore farvande optræder kun nedennævnte art, sildehajen, 
der er helt uskadelig trods sit drabelige udseende. 

Sildehaj 

Sildehajen, Lamna nasus. Med en almindelig længde på 1,5- 3 Fiskeri 

m og maksimal størrelse på 3,5 m, og med en vægt på op til 
200 kg er sildehajen en af vore største bajer. Kroppens form 
viser straks, at det drejer sig om en stærk svømmer. Den er 
høj, tenformet med halvmåneformet hale, og på hver side af 
den slanke halerod ses en forstærkende, listeformet svømme-
kØI. Der er to rygfinner, den forreste er stor og anbragt over 
kroppens højeste sted, den bageste er ganske lille ligesom gat-
finnen. Kæberne har flere rækker spidse, slanke bagudrettede 
gribetænder til at fastholde byttet, der sluges helt. 
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Sildehajen er oventil blåsort, nedadtil og bagest på rygf in
nerne, hvidlig. 

Udbredelse Udbredelsen strækker sig fra Middelhavet og De kanariske 
Øer til Nordnorge, Island og de nordøstamerikanske kyster. 
Den har nære slægtninge i det nordlige Stillehav. Ved Danmark 
er den almindelig i Nordsøen, Skagerrak og det nordlige Katte
gat. Den træffes sjældnere i det sydlige Kattegat, Øresund og 
Bælterne, men strejfer nu og da helt ned i den vestlige Østersø 
og er en enkelt gang fanget helt ovre ved Finske Bugt. 

Sildehajen holder til nær havoverfladen, hvor den følger 
stimerne af sild, makrel og hornfisk, men den er iøvrigt ikke 
kræsen og æder endog pighaj med pigge og det hele. 

Forplantni11g Tilsyneladende har den ingen veldefineret forplantningstid, 
idet hunner i alle stadier af graviditet kan træffes året rundt. 
Fostrene ligger helt frit i livmoderen. De har i begyndelsen en 
blommesæk, men denne er opbrugt allerede, når de har nået 
en længde af 6-7 cm. Derefter begynder de tilsyneladende at 
æde ubefrugtede æg, der produceres fra æggestokkene, og 
først ved en længde af ca. 60 cm fødes de. Sædvanligvis inde
holder drægtige hunner kun 1-4 fostre. 

Væksthastighed og levealder er endnu ikke kendte for silde
hajen. Hunnerne opnår kønsmodenhed ved ca. 1,5 meters 
længde. 

Fiskeri Sildehajen kan skade linefiskeriet ved at afbide agn og 
krog. Den er selv genstand for fiskeri og fanges på hajliner 
agnet med fisk og med et solidt stålforfang. Den fiskes især 
om sommeren i den nordlige Nordsø og nord for Skotland. 
Man kender ikke med sikkerhed dens vinteropholdssteder, 
men formoder, at den enten trækker mod syd eller søger 
dybere vand. 

Kødet har en svag ammoniaklugt, der dog forsvinder helt 
ved kogning. Det er velsmagende, men nydes sjældent i de · 
nordiske lande. Fangsterne af sildehaj - for Danmarks ved
kommende 100- 200 tons - eksporteres. 

Planktonhajer 

En enkelt kæmpemæssig haj, der lever af plankton hører til 
denne familie, deriøvrigt er i nært slægtskab med sildehajerne. 
Den gæster ofte danske farvande. 



Brugde .. 
Brugden, Cetorhinus maximus, kan bl. a. kendes på de meget Kende1egn 

store gællespalter, der når helt op på hovedets overside. Tæn-
derne er små og skjulte. Den bliver ca. 12 meter og vejer da 
3,5-4 tons. Der findes mange beretninger om endnu større 
individer (21 ml), af hvilke nogle muligvis er sandfærdige. 

Brugden er en oceanisk haj, der kendes fra alle tempererede Udbredelse 

dele af Atlanterhavet, men er almindeligst i det nordlige At-
lanterhav. I danske farvande er den i de seneste årtier blevet 
en regelmæssig efterårsgæst, der undertiden forvilder sig helt 
ned til >Sydhavsøerne«. Tit kommer den galt afsted i vore 
lavvandede farvande og strander eller havner i et bundgarn. 

I.:igesom bardehvalerne lever brugden af planktondyr: Føde 

vingesnegle, lyskrebs og fiskelarver, som den filtrerer fra 
vandmassen. Til dette brug har den udviklet en tættekam af 
tætstillede 10-15 cm lange gællegitterstave, der sidder på gæl
lebuernes forkant. Brugden svømmer simpelthen med vidåbent 
gab, så vandet, der strømmer gennem munden, må passere 
gællegitteret, inden det forlader gælleapparatet gennem de sto-
re gællespalter. På denne måde filtrerer en middelstor brugde 
1500 tons vand i timen i ro og mag med to knobs fart. 

Brugden lever af plank1011, som den fillrerer fra l'011det svp111me11de 
m ed åbent gab. I baggrunden halefinnen af en kollega. 



TVÆRMUNDE 

Forpla11111i11g Brugden bliver kønsmoden, når den er 3-4 år gammel og 
ved den anselige længde af 7 m. Efter parringen går den dræg
tig i to år , før den føder en eller to 1 ½ m lange unger. De 
unge brugder, navnlig hannerne, har en karakteristisk sna
belagtig snude, indtil de er ca. 5 m lange. 

Vandringer Som planktonædere færdes brugderne nær overfladen. Ofte 
kan man iagttage dem i Nordatlanten, hvor de driver i hav
overfladen med de store finner oppe over vandet. De færdes 
enkeltvis eller i mindre flokke og foretager sæsonbestemte 
vandringer, der ud på sommeren går fra hovedudbredelses
området syd for Island til den nordlige Nordsø og Vestnorge, 
og om efteråret trækker de tilbage igen. Forskellige iagttagel
ser tyder på, at brugden i november søger dybt vand. I den 
planktonfattige vintertid mister den sit gællegitter og tager 
ikke føde til sig. Først i februar er et nyt gællegitter dannet, 
og i løbet af foråret genoptager den sin magelige fangstme
tode i de planktonrige overfladelag. 

Som planktonæder er brugden fuldstændig ufarlig for men
nesker. Den går heller ikke på krog, men harpuneres som bi
fangst af småhvalfangere og andre fiskefartøjer, der har en 
harpunkanon for tilfældet. Kun leveren anvendes. Den vejer 
ofte 500-700 kg og er meget tranholdig. 

I gamle dage, da lampeolie var en vigtig brugsartikel, var 
brugden udsat for skånselsløse efterstræbelser, og med sin 
langsomme formering gik bestanden i Nordatlanten stærkt til
bage. Brugden er ikke mere genstand for systematisk efter
stræbelse, og bestanden er givetvis atter gået meget frem. 

Når brugden strander i Danmark, er det store dyr altid 
avisstof. Mange af Middelalderens søslangehistorier er i virke
ligheden Øjenvidneberetninger om brugden, der med sin over 
10 meter lange, delvis synlige krop daskende i overfladen, 
og det sære hoved med fem store kraver må have gjort stærkt 
indtryk på tidens uvidende og overtroiske mennesker. 



Ræve ha jf amilie 

Familien omfatter en slægt med fem tropiske arter, hvoraf en 
gæster danske farvande. 

Rævehaj 

Rævehajen, Alopias vulpinus. Den øverste del af rævehajens Kendetegn 

hale er forlænget til en lang sværdformet dannelse, der er 
næsten lige så lang som selve kroppen. Finnen iberegnet kan 
den blive 6 m med en vægt på en halv ton. 

Det er en oceanisk kosmopolit, en omstrejfer, der kan mø- Udbredelse 

des i alle tropiske og subtropiske farvande, og sent på som-
meren er den en regelmæssig gæst ved Irland, Skotland og i 
den nordlige Nordsø. Kun yderst sjældent kommer rævehajen 
ind i Kattegat. De flesle danske fund stammer fra Jyllands 
nordvestkyst, og i juli-september ser man jævnligt rævehajer 
på fiskeriauktionerne i Hirtshals og Skagen. Hajerne tages 
som tilfældige bifangster under trawlfiskeri og linefiskeri i 
Nordsøen. 

Rævehajen holder sig nær overfladen, som den ofte bryder Føde 

med sin karakteristiske halefinne. Den lever i hovedsagen af 
makrel, sildefisk og blæksprutter, som den jager, indcirkler og 
trænger sammen voldsomt piskende med sin store hale, inden 
den styrter sig over dem. Man har set hajerne samarbejde ved 
indcirklingen af stimerne. 

Rævehajen bliver kønsmoden ca. 4 m lang. Yngletiden og 
drægtighedsperioden kender man ikke, men den føder 2-4 
unger på 1,2- 1,5 meters længde, der allerede fra fødslen er 
udstyret med den lange halefinne. 

Den er ufarlig for mennesker og optræder for spredt og 
tilfældigt til at have fiskeriøkonomisk betydning. 

Rødhajfamilie 

Familiens arter er gennemgående små og kan kendes på, at Kendetegn 

forreste rygfinne sidder længere tilbage på kroppen end bug-
finnerne. Halen er karakteristisk ved at den øvre finneflig er 
lav og halespidsen kun ubetydeligt opadbøjet. 
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Rødhajeme er udprægede bundformer. Æggene lægges i kaps
ler, der er forsynede med horn eller lange hæftetråde. 

Småplettet rødhaj 

Den småplettede rødhaj, Scylliorhinus caniculus, kendes på de 
tætsiddende sortebrune pletter på grårød bund. Tandrækkeme 
består af små ofte tretakkede tænder. Den småplettede rødhaj 
kan blive godt 1 m lang, men er sjældent over 80 cm. Den 
er udbredt fra Sydvestnorge til Middelhavet og De kanariske 
Øer og tages i indre danske farvande ned til Storebælt og det 
nordlige Øresund. 

Rødhajen holder sig til bunden på 10-25 cm's dybde og er 
mest aktiv om natten, hvor den går på jagt efter bundfisk, 
krebsdyr og bløddyr. Dagen tilbringer den passivt evt. so
vende på bunden. 

Æggene udvikles parvis og indeholder store fostre, når de 
lægges. Ægkapslen er gullig og består af en halvgennemsigtig 
hornagtig substans. I hjørnerne har den lange fasthæftnings
tråde, der hæfter den til alger, koraller el. lign. I hver ende 
af kapslen dannes en revne, hvorigennem fostret kan pumpe 
åndingsvand, ved at ligge og slå rytmisk med kroppen. Efter 
8-10 måneders forløb arbejder ungen sig ud af en af slidserne 
i kapslen og begynder kort efter at æde mindre bunddyr. 

Rødhajen egner sig ikke til at spise, men man brugte tid
ligere dens ru skind som sandpapir. Den udgør en tilfældig 
bifangst ved trawl- og linefiskeri og kan højst anvendes som 
industrifisk. 

D en sm åp/ettede rØdhaj er ret almindelig i da11sk e farva11de. 
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Ringhajen, Galeus melastomus, der hører til rødhajfamilien, Kendetegn 

kendes på det lyse net af ringe, der omgiver navnlig forkrop-
pens mørke pletter. På den forreste del af øvre haleflig kan 
rnan føle to længderækker af små savtænder. 

Ringhajen bliver højst ca. 80 cm. Den er udbredt fra Ber- Udbredelse 

gen til det vestlige Middelhav og lever som bunddyr på dybder 
omkring 100-400 m, hvor også sorthajen færdes. I Skagerrak 
er den meget almindelig, og den tages også lejlighedsvis i det 
østlige Kattegat på mindre end 100 m's dybde. Sjælden i nord-
lige Øresund. 

Som andre medlemmer af rødhajfarnilien lægger den æg, Æg 

der modnes to ad gangen. Hunner med modne ægkapsler er 
hovedsageligt taget i vinterhalvåret. Ægkapslen er mørkebrun 
og måler seks cm. Den er let at kende, idet den ene ende 
har to let krummede korte horn, mens den anden er afrundet 
og forsynet med en lille indskæring. Udviklingstiden er ikke 
kendt, men det vides, at ringhajen når kønsmodenhed ved en 
længde af ca. 65 cm. 

Den har ingen fiskerimæssig betydning. 

Glathajer 

Familien omfatter mindre bajer fortrinsvis fra de varmere ha
ves kystområder. Kun følgende art er taget i danske farvande. 

Glathaj 

Glathajen, Mustelus mustelus. Kendes fra andre danske ha- Kendetegn 

jer på, at de to rygfinner er næsten lige store uden pigge ved 
forkanten. Tænderne mangler spidser og danner brolægning 
ligesom hos rokkerne. Glathajen bliver 1-2 m og er udbredt 
fra Sydnorge, Orkney- og Shetlandsøerne til Nordafrika og det 
østlige Middelhav. Den er dog ret sjælden i nordlige og mel-
lemste Nordsø. 

Den findes på 20-100 m's dybde, hvor den navnlig lever Levevis 

af aJle slags skaldyr, som den knuser med sin kraftige tandbro-
lægning. Man finder også ofte fisk i maven på den. Som fler-
tallet af hajer er den ungefødende, og gravide hunner er ta-
get på alle årstider. I Middelhavet, hvor den er temmelig al-
mindelig, tages den som bifangst i garn eller på line. 
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Blåha jfamilie 

Kendetegn Arterne har seglformet mund, sprøjtehullerne er små eller 
mangler helt. Øjet har en hudfold, en blinkhinde, der kan 
trækkes hen over Øjet. De fleste arter er tropiske, men grå
haj forekommer ved Danmark, og blåhaj er en sjælden gæst. 

Gråhaj 

Udseende Gråhajen, Galeorhinus galeus, har ingen pigge foran rygfinner
ne, og den forreste rygf inne er 2-3 gange så stor som den 
bageste. Tænderne har en karakteristisk trekantet facon med 
helt glat inderrand, savtakket yderrand. 

Gråhajen er stålgrå på ryggen, hvid med svag perlemor
glans på bugen. Den bliver højst 2 m lang, ved Danmark dog 
kun 80-90 cm. 

Den er udbredt fra Nordnorge og Island til Middelhavet 
og er også rapporteret fra Sydafrika. Ved Danmark forekom
mer gråhajen i Nordsøen, Skagerrak og det dybe Kattegat. Den 
kendes vistnok ikke fra Bælterne, men er ved et par lejlig
heder fanget i Limfjorden. 

Gråhajen lever på 40-100 m vand, hvor den ofte fanges i 
trawl eller på liner sammen med pighaj. Den lever af fisk og 
yngler muligvis i vore farvande. Yngletiden ligger i vinter
halvåret. Nyfødte unger på ca. 40 cm's længde træffes i peri
oden juni-september. Den fiskerimæssige værdi er ringe. 

Hammerhaj 

Hammerhajer omfatter tropiske arter. Kun nedennævnte art 
gæster Nordøstatlanten. 

Udseende Hammerhajen, Sphyrna zygaena. Hovedet er trukket ud til 
siderne, så øjnene sidder yderst ude på brede flade stilke. 
Ryggen er brunlig, bugen gråhvid. Hammerhajen kan blive 5-
6 m og er udbredt som kosmopolit i alle tropiske og subtro
piske farvande. Lejlighedsvis gæster den Den engelske Kanal 
og irske farvande, og i 1937 forvildede en kæmpe på 4½ m 
sig helt ned til Sjællands Odde, hvor den blev fanget i et vod. 

Hammerhajen lever af fisk. Den er ungefødende og føder 
omkring 40 unger. 



Pighajfamilie 

Alle arterne har en kraftig, spids benpig foran hver af de to 
rygfinner. Der er ingen gatfinne. To arterer almindelige hos os. 

Pighaj 

Pighajen, Squalus acanthias, kendes på, at der umiddelbart Kende1eg11 

foran hver rygfinne sidder en kraftig pig. Den forreste af de 
to rygfinner er størst. De to rygpigge er giftige, idet deres bag-
side har en rende med giftudsondrende kirtelvæv. Stik af pig-
gene er smertefulde og kan give ildebefindende. 

Den er gråblå eller brunlig på rygsiden, snavset hvid på 
bugsiden. På sider og ryg kan der være spredte hvidlige plet
ter. Den kan blive ca. 1 m lang. 

Pighajen er udbredt fra De kanariske Øer og Middelhavet U dbredelse 

til Nordnorge, Island, SydgrØnland og Nordamerikas østkyst. 
Den er almindelig i nordlige Nordsø, Skagerrak og den øst-
lige dybe del af Kattegat. Undertiden går mindre flokke ind i 
det nordlige Øresund eller Bælterne, og den er taget som 
sjælden gæst ved Riigen og andre steder i den vestlige Østersø. 
Pighajen er også truffet på sommervisit i Limfjorden, Horsens 
fjord og helt oppe ved åmundingen i Kolding fjord. 

Den findes fra lavt vand til dybder omkring 400 m, og 
den færdes ofte i meget store stimer. Det er også en udpræget 
vandrer, der foretager lange sæsonbestemte vandringer. Om 
sommeren findes de største pighajkoncentrationer i farvandene 
omkring Shetlandsøerne, om vinteren ved Norge, og pigbajen 
er uden tvivl den talrigst forekommende af alle hajer i Nord
atlanten. Den holder navnlig til over blød bund og foretræk
ker temperaturer på 6-15 °. 

Pighajen lever af fisk nær bunden. I Nordsøen lever den Føde 

mest af tobis, men den tager også sperling, sortmund, sild 
samt krebsdyr som dybhavsrejer og jomfruhummer. Man 
bar anslået, at bestandene af pighaj alene i farvandet mellem 
Shetlandsøerne og Norge æder mere end 200.000 tons fisk om 
året. Kun en forsvindende del af disse fisk består af økono-
misk værdifulde spisefisk. 

Som de fleste hajer føder pighajen unger. Efter parringen Forp/anlning 

går den drægtig i op til 22 måneder. De to æggeledere inde-
holder hver 2-5 æg, der ligger omgivet af en fælles horn-
kapsel. Efterhånden som fostrene udvikles, forsvinder bom-
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kapslen, og ungerne ligger omgivet af en tynd hinde. Fostrene 
modtager næring dels fra den blommesæk, de er udstyrede 
med, dels fra næringsvæske, der udskilles fra æggelederen gen-
nem nogle trævlede organer. Æggelederen er med andre ord 
udviklet på en måde, der meget minder om pattedyrenes liv
moder. 

Ved fødslen kommer 4-10 unger til verden. De ligner de 
voksne og er 20- 33 cm. 

Væksten er meget langsom, og hunnerne bliver først køns
modne i 12-14 års alderen ved en kropslængde på 75-80 
cm. Hannerne bliver kønsmodne i 10 års alderen ved 60-65 
cm's længde. Da levealderen højst er 20-25 år, og hunnerne 
kun sætter afkom i verden hvert andet år, kan en enkelt pig
haj under selv de gunstigste forhold kun sætte 40-60 unger i 
verden. 

Fiskeri Pighajen er genstand for et betydeligt fiskeri, og den sam-
lede årlige fangst kan for tiden sættes til ca. 40.000 tons. Her
af tager Norge broderparten, Danmark kun omtrent 800 tons. 
Man har beregnet, at den nuværende fiskeriintensitet vil re
ducere pighajbestanden til en fjerdedel af den nuværende i 
løbet af 25 år, hvis man ikke snarest indfører internationalt 
mindstemål, f. eks. 70 cm. 

Pighajfiskeriet foregår mest med agnede bundliner, men 
hajerne tages også som bifangst under linefiskeri efter anden 
fisk og under trawling. Den gør ofte stor skade på torske- og 
helleflynderliner ved at bide krog og madding af, og om 
natten, når stimerne af pighaj står højt i vandet, kan de for
årsage omfattende ødelæggelser på drivgarn sat efter sild, ved 
at sønderrive maskerne. 

For at skåne sarte husmødre for associationer, flås hajerne, 
og deres hoved skæres af, før de sendes på markedet under 
beroligende kunstnavne som f.eks. kongeål. Navnlig Tyskland 
er et stort marked for den velsmagende pighaj, der nydes 
gele eller røget. Leveren anvendes til udvinding af tran. 

Sorthaj 

Kendetegn Sorthajen, Etmopterus spinax, har en kraftig pig foran hver 
af de to rygfinner. Den bageste rygfinne er større end den 
forreste. Det er Europas mindste haj, og den bliver sjældent 
over 50-60 cm. Den er blåsort med fløjlssort bug. Øjnene er 



SORTHAJ 

grønne, og på det levende dyr er hele bugsiden selvlysende 
med et grønligt skær. Lyset, der kan tændes og slukkes, stam
mer fra hundreder af små lysorganer, der sidder spredt i 
huden. 

Sorthajen er udbredt fra Nordnorge og Island til Middelha-
vet og Vestafrika. Det er en dybhavsart, der holder sig nær Udbredelse 

bunden på 100-700 m's dybde, hvor den lever af langebarn, 
ålebrosme og andre mindre fisk samt blæksprutter, jomfru-
hummer, krabber og rejer. 

I danske farvande kendes den kun fra det dybe Skagerrak, 
hvor den til gengæld er en uhyre almindelig, uønsket bifangst 
ved trawling efter dybhavsrejer og jomfruhummer. 

Om sommeren føder hunnerne 10-14 unger, der ved føds
len er 11-14 cm. 

Havkal eller Grønlandshaj 

Havkalen eller grønlandshajen, Somniosus microcephalus. Li- K endetegn 

gesom pighajerne mangler havkalen gatfinne. Den har imid-
lertid ingen pigge foran rygfinnerne og regnes til en særlig 
familie. Farven varierer temmelig meget, men er som regel 
brun, sortebrun eller grålig. Den bliver ofte 3-4 m lang men 
eksemplarer på op til ca. 8 m kendes. 

Havkalen er en arktisk haj, der er udbredt fra Nordgrøn- Udbredelse 

land til Island, Færøerne og Norge. Samme art eller en meget 
nærstående kendes fra det nordlige Stillehav. Enkelte indi-
vider er taget udenfor det egentlige udbredelsesområde, f. eks. 
ved den franske kyst og i Kattegat ved Gilleleje og Kulien. 

Det er normalt en dybvandsart, der holder sig nær blød Levevis 

bund i 200-600 m's dybde, hvor temperaturen er 0-7 °. 
Som det latinske artsnavn antyder, den søvnige med det lille 
hoved, er havkalen et sløvt dyr, der næsten helt modstandsløst 
lader sig hale op af vandet, når den fanges. Synet er svagt og 
hornhinden iøvrigt meget ofte ødelagt af et snyltende krebs-
dyr. Derimod har havkalen, som så mange af sine slægtninge, 
en fremragende lugtesans, der kan lede den til ådsler på lang 
afstand. Den lever især af torsk og helleflynder og gør derfor 
en hel del skade på de grønlandske langlinefiskerier ved at 
æde krog, madding, fangst og ofte et stykke af snøren også. 
Desuden æder den rokker og andre bundfisk, og undertiden 
finder man søfugle eller sæler i maven på den. 
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TVÆRMUNDE 

Forplantning Ungerne fødes vistnok om vinteren. De måler 40-70 cm 
ved fødslen og synes at vokse meget langsomt. Store indivi
der er højst sandsynligt meget gamle. I et enkelt tilfælde har 
man ved Grønland genfanget en mærket havkal på 262 cm. 
På 16 år var den kun vokset 8 cm! 

Fiskeri Navnlig tidligere blev havkalen fisket meget bl. a. ved blus-
ning. Lyset lokkede hajerne op til overfladen, hvor de sløve 
dyr simpelthen kunne kroges op. Nutildags fiskes den med 
hajliner agnet med råddent kød eller tages som bifangst, men 
fiskeriet er blevet ret ubetydeligt. Det viser sig, at arten fore
tager lokale sæsonvandringer i større eller mindre flokke. Der
for findes der overalt, hvor den fanges, lokale fangsttider. 
Fiskeri finder sted i Danmarkstrædet, ved Vestisland, Fær
øerne, Bjørneøen og Nordnorge. 

Skindet garves og forarbejdes til en nydelig lædervare, der 
bl.a. anvendes til bogbind. Fra Grønland sendes årligt 7-8000 
hajskind. Det er dog især for leverens skyld, at hajen udnyttes. 
Som regel hejses havkalen ombord, opskæres hængende, så 
den 20-30 kg tunge lever falder ud, hvorefter kroppen kastes 
overbord. Leveren er meget tranholdig og rig på A-vitamin, 
der benyttes i medicinalindustrien. Kødet er giftigt, hvis det 
ikke er omhyggeligt udvandet. Det benyttedes tidligere som 
foder for slædehundene. 

Havengle 

Denne familie omfatter kun en slægt med en halv snes arter. 
De minder meget om rokker. Hovedet er bredt, fladt, munden 
er endestillet, og øjnene sidder oven på hovedet. En enkelt 
art har sin nordgrænse i Nordsøen. 

Havengel 

Udseende Havenglen, Squatina squatina. Skønt havenglen er en haj, 
minder den meget om rokkerne. Kroppen er flad og bred, og 
brystfinnerne er store »englevinger«. De to rygfinner sidder 
ude på halen. Hovedet er rundt og fladt med endestillet 
mund, og gælleåbningerne sidder på siden af hovedet tildels 
skjult af den forreste fremadrettede del af brystfinnerne. Den 
er gråbrun på ryggen, spættet med lyse og mørkere pletter, 
undersiden er hvidlig. 



ROKKER 

Underside 

Tærbe 

Skade 



HAVENGEL 

Havenglen er ofte omkring 1 ro lang, men kan blive 1,5 m og 
veje 80 kg. 

Den er udbredt i Middelhavet og er almindelig op til Syd
england. Nu og da tages enkelte individer i Nordsøen, evt. tæt 
ved Nordjyllands vestkyst. 

Havenglen er en bundfisk, der tilbringer en stor del af sin Levevis 

tid delvis nedgravet i bunden, lurende på fisk og krebsdyr. 
Den kan også tage muslinger, snegle og andre bunddyr. Blandt 
fiskene tager den især små rokker og fladfisk. 

Som de fleste hajer er den ungefødende, og om sommeren 
føder den 10-25 unger, der er en snes cm lange. Sommeren 
tilbringes på forholdsvis lavt vand, men om efteråret trækker 
havenglen ud på det dybe. 

Havenglen bringes på markedet, men kødet er ingen delika
tesse og den fiskerimæssige betydning derfor meget lille. 

Have11gle11 er en 
rokkelig11e11de haj, 
der lejlighedsvis 
gæster Nords9e11. 
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Rokker 

Udseende Rokkerne kendes på den skiveformede krop, den tynde hale 
og de to gange fem små gælleåbninger på undersiden et stykke 
bag munden. Den store kropskive er fremkommet på den 
måde, at brystfinnerne er udviklede til store vinger, der er 
helt sammenvoksede med kroppen uden synlig overgang. De 
fleste arter har en lang og mere eller mindre spids snude. Lige 
bag hvert øje ses et sprØjtehul, der, som nævnt i indledningen 
til tværmundene, tjener som indstrømningsåbning for åndings-

Svømmende søm rokke 
set fra undersiden. 



ROKKER 

vandet, når rokken hviler på havbunden. Hvert sprøjtehul bar 
en bevægelig klap, der sikrer, at vandet under udånding pres
ses ud gennem gællespalterne på dyrets underside. 

Bugfinnerne er ligesom bos hajerne delvis omdannede til 
lange stavformede parringsorganer, der findes udviklede alle
rede hos fosteret. Gatfinnen mangler, men på halen er der 
hos de fleste arter to små rygfinner. Blandt de danske arter er 
halefinnen kun udviklet hos de elektriske rokker. 

Huden er oftest tornet af store budtænder, men undersiden 
er nøgen eller kun svagt ru. 

Rokkerne er for størstedelens vedkommende passive bund- Levevis 

dyr, der ligesom mange fladfisk tilbringer lange perioder halvt 
nedgravet på havbunden. De er udmærkede men langsomme 
svømmere, og bevæger sig ved bølgeformet bevægelse af de 
enorme brystfinner. De lever af alle mulige bunddyr, og kæ
bernes tætte brolægning af knusetænder er velegnede til at 
hamle op også med tykskallede krebsdyr og muslinger. 

Ikke alle arter er bunddyr, de tropiske ørne- og djævle
rokker er mere eller mindre pelagiske og oceaniske arter og 
fortrinlige svømmere, der kan springe op i luften. 

De fleste danske arter aflægger æggene i kapsler, men man
ge tropiske arter er ungefødende ligesom flertallet af hajer. 

Største rokkeart er den tropiske djævlerokke, der kan have 
et vingefang på næsten 7 m og nå en vægt på 1,5 ton. 

Mange rokker bar stor fiskerimæssig betydning. Kun en en
kelt familie kan siges at være hjemmehørende i vore far
vande, men flere andre sender lejlighedsvis repræsentanter 
herop. 

Elektriske rokker 

De afviger fra de øvrige rokker ved at have en næsten cir- Udseende 

kulær kropskive og en relativ kraftig hale med halefinne. 
Huden er glat uden torne. 

• 

-

Gennem huden skimtes mellem hoved og brystfinner et Elektriske batterier 

par store nyreformede organer, de elektriske batterier. De er 
tydeligst set fra dyrets bugside. Organerne består af op til 
1000 lodrette søjler, der er indbyrdes adskilt af geleagtigt 
bindevæv. Hver søjle er med vandrette skillevægge opdelt i 
henved 400 såkaldte elektriske skiver, der hver består af en 
geleagtig masse med et antal store cellekerner. Tværskillevæg-

',,-'._ 

3• 35 



36 

TVÆRMUNDE 

gene består af isolerende bindevæv rigt forsynet med nerve
tråde og blodkar. Organet virker som et galvanisk batteri, 
hvor undersiden er den negative, oversiden den positive pol. 

Udladningen består af 10-150 strømstød i hurtig rækkeføl
ge. Den udløses som refleks, f. eks. ved berøring, eller når 
rokken ønsker det. 

Det antages, at de elektriske udladninger anvendes både 
som forsvarsvåben og til bedøvelse af store byttedyr. I be
tragtning af den forholdsvis lille mund, er det påfaldende så 
store byttedyr, de kan optage i deres maver. Fisk på op til 2 
kg kan findes uskadte som tegn på, at de er slugt hele efter 
først at være bedøvede. Forklaringen er, at kæbebruskene hos 
nogle arter kun er løst forbundne. 

Rokkens strømstød er meget varierende i styrke, og efter 
gentagne udladninger må den have ro til at oplade sine bat
terier. 

De elektriske organer er i virkeligheden muskelafsnit, der 
er blevet særligt omdannede, således at de elektriske kræf
ter, der er tilstede ved enhver muskelsammentrækning, er ble
vet koblet sammen og forstærket. 

De elektriske rokker svømmer ved hjælp af halen, da b~yst
finnerne er for stive til at udføre bølgende bevægelser. De 
er alle ungefødende. Arterne er sydlige, men den sorte elek
triske rokke og den marmorerede elektriske rokke gæster 
Nordsøen og sjældent Skagerrak. 

Sort elektrisk rokke 

Den sorte elektriske rokke, Torpedo nobiliana, kendes straks 
på den cirkulære kropskive og fra den marmorerede elektri
ske rokke, Torpedo marmorata, på, at den er ensfarvet mørk 
chokoladebrun, rødbrun eller næsten sort. 

Den kan nå en længde på 1,8 m og en vægt på 80 kg. 
Udbredelse Udbredelsen strækker sig i Østatlanten fra tropisk Vest-

afrika og Middelhavet til det nordlige Skotland, i Vestatlanten 
fra Cuba til Nova Scotia. Lejlighedsvis tages den i Nordsøen, 
hvor den er hyppigere end marmoreret elektrisk rokke, og en 
enkelt gang er den fanget ved Skagen. 

Levevis Om rokkens liv vides ikke meget. Den kan findes fra tide-
vandszonen til 100 m's dybde. Det ser ud til, at drægtigheds
perioden er ca. et år, og at ungerne fødes på ret dybt vand. 



Marmoreret elektrisk rokke. 

Ved fødslen er de 20- 25 cm lange. Væksthastigheden er 
ukendt, kønsmodenhed nås ved ca. 60 cm's længde. 

Føden består for en stor del af fisk, navnlig fladfisk, muller, 
ål og andre bundfisk. En laks på 2,5 kg er fundet i maven 
på et eksemplar. Gabet kan udvides stærkt over store bytte
dyr. Byttet lammes med strømstød, og spændinger på 170-220 
volt er målt hos fangne dyr. 

Kødet er løst, næsten uden smag og anvendes ikke. 

Ægte rokker 

Denne rokkefamilie omfatter alle de arter, der normalt lever i 
eller nær vore farvande. 

Efter hvor tilspidset snuden er, kan man dele dem i stump
snudede rokker, hvor snudevinklen er over 90°, og spidssnu
dede, hvor den er mindre end 90°. Hos de fleste af arterne 
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Udbredelse 

Nyklækket sømrokke 
ved siden 

af ægkaps/en . 
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er det let at se forskel på de to køn. Hannen er mindre end 
hunnen og har et par lange, stavformede parringsorganer, der 
er udviklede af bugfinnerne. En kønsmoden han bar desuden 
et par felter med tætsiddende krumme hudtænder, karterne, 
på oversiden nær kanten af de vingeformede store brystfin
ner. Hos en del rokker er hunnernes tænder flade, bannernes 
derimod spidse. 

De er æglæggende, og de store firkantede ægkapsler, som 
ofte findes opskyllet på stranden, har et bom i hvert hjørne. 

I Danmark spises rokkerne ikke, men i næsten alle andre 
lande nydes vingerne, der kan minde om hummerkød i smag. 

Sømrokke 

Sømrokken, Raja clavata, er en af vore almindelige stump
snudede rokker. Den kan kendes fra sin slægtning, tærben, 
på, at de store torne, der findes spredt over hele kropskiven, 
bar en glat roddel, der ligner et sømboved. 

Som hos de andre rokker er farven ret variabel. Oversiden 
er grå eller grågul med uregelmæssige lyse og mørke pletter. 
Undersiden er hvid, ved kanterne sortagtig. 

Hunnerne kan blive over 1 m lange, hannerne ca. 70 cm. 
Hannerne kendes let på de lange parringslemmer, der næsten 
når til midt på halen. De kan også kendes på, at vingerne 
indenfor hjørnerne har aflange felter tæt besat med budtæn
der, de såkaldte karter. 

Sømrokken er udbredt fra Nordnorge og Island til Madeira 
og Middelhavet. Den er almindelig i Nordsøen, Skagerrak og 
det østlige dybe Kattegat, sjældnere i Øresund, Bælterne og 
kun taget få gange i den vestlige Østersø. 



Sømrokkens store hudtome har glat roddel. 

Den findes mest på blød bund i 20-100 m's dybde, hvor Levevis 

den lever af krabber, håising, tobis og andre bunddyr. Æggene 
aflægges enkeltvis i rektangulære hornagtige kapsler med for
længelser i hjørnerne. Kapslerne er 6 X 4 cm uden forlængel-
serne. Hunnen aflægger ca. 20 kapsler i løbet af sommeren. 

Sædvanligvis anbringes æggene på stenede steder med al
gevegetation. Fosterudviklingen varer 4-5 måneder, og unger
ne holder sig i begyndelsen på ret lavt vand. 

Sømrokken tages i Nordsøen som bifangst under trawling. 
De danske fangster eksporteres til Mellem- og Sydeuropa. 
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Se farvetavlen 
ved side 32 

Udbredelse 

Ægkapsler 

Tærbe 

Tærben, Raja radiata, hører til de stumpsnudede rokker. Vin
gernes hjørner er afrundede, og arten kan kendes på, at over
sidens store torne er rillede på roddelen. Det er vores mindste 
rokkeart, som regel under 60 cm fra snude til halespids. 

Farven er meget varierende, på ryggen som regel brunlig 
med uregelmæssig marmorering, bugen er hvid og ikke sjæl
dent plettet. 

Tærben er udbredt fra Barentshavet til kysterne af Den 
engelske Kanal. Desuden findes den omkring Island og Syd
grønland og langs den amerikanske østkyst ned til Geor
gia. Den er taget nu og da i den vestlige Østersø men i Katte
gat, Skagerrak og Nordsøen er den vor almindeligste rokkeart. 

Som udbredelsen viser, foretrækker tærben køligt vand. Den 
er almindeligst på dybder omkring 30-200 m, selv om den 
kan findes helt ned til mere end 800 m's dybde. Den lever af 
rejer, krabber, muslinger, orme og mindre bundfisk. 

Tilsyneladende formerer den sig året rundt. Ægkapslerne 
er brunsorte, 5-6 cm lange med trådagtige forlængelser i 
hjørnerne. Æggenes udviklingstid er ukendt. Som det er til-

Tærben er vor almindeligste rokkeart. 



TÆRBE-FYLLAS ROKKE-SKADE 

fældet med mange rokkearter, afviger ungerne en del fra de 
voksne. Bl. a. er tornene overtrukket med hud og deres rod
del er ikke riflet. Tærben bliver kønsmoden ved ca. 40 cm's 
længde. 

Anvendes eventuelt som industrifisk men er for lille som 
konsumfisk. 

Fyllas rokke 

Fyllas rokken, Raja fyllae, er en sjældnere art, der hører Kendetegn 

til de butsnudede rokker. Den har svag bevæbning med torne 
bortset fra ryggens midtlinie og halens overside. Kroppen er 
hos de unge rokker næsten cirkelrund, hos de ældre bliver 
de forreste siderande på kropskiven stærkt bugtede. Over-
siden er brunlig eller askegrå med store mørke, lysrandede 
pletter. 

Den bliver omkring 60 cm. 
Det er en arktisk art beskrevet fra den danske krydser Fy!- Udbredelse 

las togt til Grønland 1884. Udover ved Grønland forekom-
mer Fyllas rokke ved New Foundland, Island, og fra Barents-
havet til Gibraltar. 

Det er en dybvandsform, der holder sig til fastlandsskræn-
terne på 400-1000 m's dybde, hvor temperaturen ligger om
kring 3-5 °, og den er fanget på op til 2000 m. I det dybe 
Skagerrak tages unge individer ofte i rejetrawl under fiskeri 
efter dybhavsrejer. 

Om dens levevis ved man næsten ingenting. Dens mave 
indeholder rester af rejer og andre mindre krebsdyr. At 
dømme efter de mindste individer man har fanget, måler un
gerne ca. 7 cm ved klækningen. 

Den er uden økonomisk betydning. 

Skade 

Skaden, Raja batis, hører til de spidssnudede rokker. 
Yngre skader har spredte store torne i nærheden af Øjnene 

og i enkelt række ned ad halen. Efterhånden tabes disse 
torne, men til gengæld får ældre dyr en række torne på hver 
side af halen. 

Rygsiden er gulbrun og uregelmæssigt skjoldet, bugsiden 
snavset hvidgrå med små mørke pletter og streger. 

Krydseren »Fylla• 

Kendetegn 

Se farvetavlen 
ved side 32 
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Skaden er vores største rokkeart, der, ganske vist sjældent, 
kan være ca. 2,5 m lang med en vægt omkring 100 kg. Al
mindeligvis ikke over 1-1,5 m lang. 

Udbredelse Den er udbredt fra Nordnorge og Island til det vestlige 
Middelhav. Almindelig i danske farvande nord for bælterne, 
sjælden i den vestlige Østersø. . 

Levevis Skaden lever på mere eller mindre blød bund på 100-500 
m's dybde. Unge skader tages dog ofte på betydeligt lavere 
vand. 

Som de øvrige rokker æder skaden krebsdyr, som den knu
ser med sine kraftige tandbrolægninger, men den er desuden 
i høj grad en rovfisk, der æder store mængder håising, glyse, 
ålebrosme og andre bundfisk. 

Æggene modnes parvis, og kapslerne aflægges efterår og 
vinter. De kan kendes fra andre rokkeæg på størrelsen: 11-
13 cm brede, 20-24 cm lange, hornene fraregnede. De frisk
lagte ægkapsler er glatte og grønne, men i løbet af den ret 
lange klækningstid bliver de langsomt mørkebrune. 

Fiskeri Skaden fiskes på langliner eller tages som en værdifuld bi-
fangst med bundtrawl. Det er kun de store kødfulde vinger, 
der skæres fra til spisebrug. Kødet er lidt trævlet og minder i 
smag tilstrækkeligt meget om hummer til at det kan anvendes 
som dåsehummer m. m. Vingerne blev tidligere tørrede og evt. 
saltede. Mange danske fiskere har lært at sætte pris på rokke
kØd, men størsteparten af fangsterne - omkring 200 tons år
ligt - eksporteres til England og Tyskland. 

Plovjernsrokke 

Kendetegn Plovjernsrokken, Raja oxyrinchus, har fået sit navn på grund 
af den meget lange og spidse snude, der er 5-6 gange så 
lang som pandebredden mellem øjnene. Oversiden er brunlig 
med spredte lyse pletter, og bagkanterne på kropskive og 
bugfinner er rødlige. Undersiden er gråhvid med små sorte 
pletter. 

Den kan blive 1,5 m. 
Udbredelsen omfatter hele den norske kyst, Færøerne, Skot

land til Madeira og det vestlige Middelhav. Tages undertiden 
i nordlige Nordsø og Skagerrak. 

Plovjernsrokken holder sig især på dybder omkring 100-
300 m, hvor den lever af dybhavsrejer og fisk. Den bliver 



PLOVJERN S ROKKE-GØ GER OK KE-HVI DR OKKE 

først kønsmoden ved 1,2 m's længde. Ægkapslerne er store og 
måler 12 X 6 cm uden hjørneforlængelserne. 

Gøgerokke 

Gøgerokken, Raja fullonica, hører ligesom plovjernsrokken til Kendetegn 

vore sjældnere spidssnudede rokkearter. Snuden er 3 gange så 
lang som pandebredden målt mellem øjnene. Halens overside 
har to rækker torne. De store torne på hale, ryg og ved 
øjnene har riflet roddel. Oversiden er gråbrun med enkelte 
mørke pletter, kropskivens bagrand og halespidsen er mørke. 

Gøgerokken bliver 1,2 m. 
Den er udbredt fra Nordnorge og Island til Madeira og det Udbredelse 

vestlige Middelhav. Den er almindelig i mange norske fjorde 
og tages i den nordlige Nordsø og Skagerrak på 100-400 m's 
dybde, hvor den lever af andre bundfisk, f. eks. sorthaj, hav-
mus, ålebrosmer samt krabber og jomfruhummer. 

Dens yngleforhold er ikke nærmere studeret. Det formodes, 
at forplantningen foregår på større dybde. Den tages som bi-
fangst og behandles som skaden. 

Gpgerokke 

Hvidrokke 

Hvidrokken, Raja lintea, er spidssnudet med en snudelængde, Kendetegn 

der er 3,5 gange så lang som pandebredden. Rygsiden har 
en midterrække af kraftige torne, der strækker sig ud på ha-
len, hvor den flankeres af to rækker mindre torne. Oversiden 
er skifergrå, bugsiden rent hvid. 

Den kan sjældent blive op til 1,1 m. 
Hvidrokken findes i Sydgrønland, ved Island, Sydnorge, Udbredelse 

Skotland og Irland. I Skagerrak er det en ret almindelig bi-
fangst i reje- og hummertrawl. I Kattegat synes den at være 
meget sjælden. 

Den lever på 150-500 m's dybde og fanges ofte sammen Levevis 

med Fyllas rokke, selv om den gennemgående foretrækker 
vand _1-2° varmere end denne. Føden består af sorthaj, hav-
mus og andre bundfisk, ottearmede blæksprutter og krebsdyr. 

Større individer fo rhandles som andre rokker. 

H vidrokke 
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Sortbuget rokke 

Kendetegn Den sortbugede rokke, Raja nidrosiensis, er en sjælden, spids
snudet rokke, der kan kendes fra de øvrige arter på, at bu
gen er ensfarvet gråbrun eller sortebrun. 

Den kan blive 2 m. 
Sortbuget rokke er kun fanget en enkelt gang i det nordlige 

Kattegat. Den har et lille udbredelsesområde, idet den er al
mindelig i Trondhjemsfjorden udfor Romsdal og omkring Ber
gen. Den er desuden fanget ved Island og syd for Irland. 
Dens biologi er ikke nærmere kendt. 

Pilrokker 

Denne rokkefamilie omfatter et halvt hundrede mest tropi~ke 
arter, hvoraf enkelte forekommer i floder. Brystfinnerne er 
vokset sammen foran snuden, og halen er en tynd pisk uden 
finner, men med en lang flad pig, der anvendes som forsvars
våben. 

Pilrokke 

K endetegn Pilrokken, Trygon pastinaca, kan kendes på sin tynde piske
formede hale, der helt mangler finner, men som omtrent på 
midten har en lang bagudrettet pig. Brystfinnerne er meget 
store og vokser helt frem foran snuden, hvor de støder sam
men. 

Udbredelse Den kan blive over 2 m inklusive halen og veje 10 kg, 
men almindeligvis er den mindre end 1 m lang. 

Den er udbredt fra Sydengland til Sydafrika og tages lej
lighedsvis udfor de nordvestjyske kyster. Tre gange er den 
fanget i indre danske farvande, en enkelt gang ved Kiel. 

Halepiggen er 5-35 cm med modhager langs siderne og 
giftkirtler i et par furer på piggens bagside. Piggen er en om
dannet hudtand, og den udskiftes med mellemrum ligesom de 
øvrige hudtænder med erstatningstænder, der vokser ud ved 
dens grund. Undertiden fanges dyr med to eller flere pigge, 
idet erstatningstænder er vokset frem, inden den gamle pig er 
faldet ud. Piggen kan medføre meget smertefulde stik, ilde
befindende og kramper, og man må omgås en fanget pilrokke 
med stor forsigtighed, når den piskende med halen landes på 
dækket. Sædvanligvis brækker fiskerne straks piggen af. 



Pi/rokken skal omgås m ed forsigtighed. 

Som de øvrige rokker er den et bunddyr, der, navnlig om Level"is 

natten, strejfer om på jagt efter bundfisk og andre bunddyr. 
Det hævdes, at den kan anvende piggen som angrebsvåben. 

Pilrokken er ungefødende i modsætning til de ægte rokker 
og går drægtig i en længere periode. Den føder almindeligvis 
fire unger, der er store, og som ligner de voksne fra fødslen. 

Den har ingen fiskerimæssig betydning. 

Ørnerokker 

Ørnerokkerne er i nær slægt med pilrokkerne. De har ligeledes 
en eller to pigge, der hos ørnerokkerne sidder nær roden af 
den tynde piskeformede hale. Ørnerokkerne svømmer glim
rende, og enkelte arter lever nærmest pelagisk. Brystfinnerne 
er meget brede, vingeagtigt tilspidsede, og under svømningen 
bevæges de med store dvælende vingeslag, der kan minde om 
en flyvende hejres. I modsætning til forholdet hos pilrokker og 
ægte rokker vokser brystfinnerne ikke ind på hovedets sider; 
det er frit med sidestillede øjne. Ligesom pilrokkerne er de 
ungefødende. De fleste arter er tropiske. 

Ørnerokke 

Ørnerokken, Myliobatis aquila, kendes på de spidse, vinge- K e11dereg11 

formede brystfinner, der gør kropskiven bredere end lang og 
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den piskeformede, finneløse hale, der er bevæbnet med en 
kraftig pig på oversiden nær haleroden. Hovedet rager frit 
frem, og øjnene sidder på siden. På oversiden er den oliven
grøn, på bugen gråhvid. Bliver 1,5-2 m. 

Udbredt i Middelhavet og i vestafrikanske farvande, men 
sjælden nord for Spanien. Yderst sjælden i Nordsøen. 

Den har flade brolægninger af knusetænder og æder med 
lethed tykskallede muslinger. Da den ofte holder til på ganske 
lavt vand, kan den gøre stor skade på østersbankerne. I nogle 
lande beskytter man bankerne ved at anbringe en skov af 
pinde i havbunden. 

Uden fiskerimæssig betydning. 

Kimærer 

Kimærerne danner en gruppe for sig blandt tværmundene. 
De har ligesom benfiskene et gællelåg, der dækker for gælle
spalterne, men det bruskede skelet og flere anatomiske træk 
viser, at de står bajer og rokker nær. Det er iøvrigt en gammel 
gruppe kendt fra forsteninger helt tilbage i silurtiden. 

En enkelt familie, havmusene, med efterfølgende art ken
des fra Danmark. 

Havmus 

Kendetegn Havmusen, Chimaera monstrosa. Halen er lang og spidset til 
en snert. På det karakteristiske hoved danner sidelinien tyde
lige, slyngede forgreninger. I forkanten af den trekantede 
forreste rygfinne sidder en kraftig pig med modhager. Huden 
er iøvrigt nøgen. Hannerne kan kendes på et mærkeligt, be
vægeligt, kølleformet organ, der sidder i panden, og som for
modes at spille en rolle under parringen. Desuden er deres 
bugfinner omdannet til parringsorganer som hos hajer og rok
ker. Ryggen er brunlig, siderne sølvgrå, bugen lys. Øjnene 
opaliserer i grønt. 

Havmusen kan blive 1,2 m målt til halespidsen. Hunnerne 
bliver størst og er mere almindelige end hannerne. 

Udbrede /se Det er en bundfisk og dybvandsart, der er udbredt på 100-
600 m vand fra Nordnorge til Sydafrika. Om vinteren træffes 
den undertiden på lavere vand og er i Danmark taget i det 
nordlige Øresund. Almindelig i det dybe Kattegat, Skagerrak og 



HAVMUS 

nordlige Nordsø, hvor den navnlig ses som bifangst i reje- og 
hummertrawl. 

Den lever af dybvandsrejer, jomfruhummer, krabber, mus- Levevis 

linger, søpindsvin og små bundfisk, som den knuser med sine 
tandplader, der kan minde om en gnavers fortænder. Antage-
ligt bruges den giftige rygpig som forsvarsvåben. 

Giftkirtlerne sidder ved grunden af fine modhager langs 
bagkanten af piggen. Ved en ledforbindelse med en af ryg
hvirvlerne kan piggen rejses. 

Havmusen er æglæggende. Æggene er store og omsluttes af Forplantning 

17 cm lange hornkapsler, der ender i en tråd. De lægges par-
vis og fæstnes til bunden indtil klækningen af ungerne, der 
er 11 cm lange, og som ligner små udgaver af de voksne. 

Havmusen er på det nærmeste uspiselig og anvendes ikke 
eller højst som industrifisk. 

Havmusene er almindelige bundfisk i det dybe Skagerrak. 
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Benfisk 
Benfiskene har fået deres navn, fordi skelettets knogler er 
forbenede i modsætning til hos rundmunde og tværmunde. 
Til benfiskenes store gruppe hører de rigtige fisk med op mod 
en snes tusind kendte arter. Man må understrege kendte, for 
dels findes der stadig nye arter - navnlig i dybhavet og i 
troperne - dels viser det sig, efterhånden som man udvider 
kendskabet til mange vidtudbredte arter, at disse arter ofte er 
opdelt i lokale bestande med deres eget særpræg, både hvad 
angår udseende og livsvaner, de danner, hvad man kalder 
underarter. I mange tilfælde har endelig en gammelkendt art 
vist sig ved nøjere undersøgelser at dække over flere former, 
der nok lignede hinanden meget, men som i virkeligheden 
havde lidt forskellige gydepladser, dybdeudbredelse og livsva
ner, og som aldrig bastarderede, og man har derfor måttet 
spalte den op i flere selvstændige arter. 

Artsantal I farvandene omkring Danmark og i vore ferske vande har 
man registreret rundt regnet 300 fiskearter. Mange af dem er 
faste beboere, nogle er regelmæssige sommer- og efterårsgæ
ster, og en hel del er ad skæbnens forunderlige krogveje hav
net i et dansk bundgarn fjernt fra deres naturlige levesteder. 

Udseende Af udseende er fiskene meget forskelligartede, men grund-
trækkene i deres bygning og ydre udstyr er fælles for dem alle. 

Fiskenes finner består af tynde hudfolder, der holdes ud
spændt af et fint ribbenet af finnestråler. Strålerne kan være 
smækre forbenede pigge, som i forreste rygfinne hos aborren, 
og finnen kaldes da en pigf inne. De kan også være bløde og 
grenede mod spidserne som hos torsk eller skalle, der er blød
finnefisk. Undertiden er kun de forreste stråler af finnen pig
stråler. Som regel er finnerne meget bevægelige, de kan bølge 
eller foldes sammen, fordi finnestrålerne har led forneden og 
kan bevæges af små muskler. 

Fiskene har to forskellige sæt finner. Det ene sæt svarer 
til de højere hvirveldyrs for- og bagiemmer nemlig henholds
vis brystfinner og bugfinner, eller med en fællesbetegnelse, de 
parrede finner. Det andet sæt finner, de uparrede, findes i 
fiskens midtlinie og består af en eller flere rygfinner, en hale
finne og en eller flere gatfinner. 

Skæl Den typiske fisk har skæl, tynde hudforbeninger, der først 
dannes i huden, når fiskeungen er nogle cm lang. Skællene 



BENFISK 

ligger som tagsten i regelmæssige længde-, skrå- og tværræk
ker. Deres antal er konstant livet igennem, og de vokser med 
fisken og danner årringe, idet den hurtige sommervækst af
sætter brede, lyse vækstzoner, mens tilvækstzonerne under vin
terens langsomme vækst afsættes som smalle mørke bånd. 
Biologerne benytter skællene til aldersbestemmelse. 

En fisk som havålen mangler skæl, andre fisk er kun delvis 
skælklædte, eller skællene er mere eller mindre erstattede af 
bepansringer med benplader som hos f. eks. hundestejlerne. 

Huden er slimet af udsondringer fra mange tusinde encel
lede slimkirtler. Slimen nedsætter vandets modstand under 
svømning, og holder huden ren for bakterier og bevoksninger 
af alger og dyr. 

Fiskenes farver er knyttede til huden. Gule, røde og sort- Farver 

brune pigmentkorn er fordelt på farveceller, kromatoforer, og 
hver farvecelle kan sprede eller koncentrere sine farvekorn 
indenfor cellens grænser. Disse bevægelser af pigmentkornene 
er nervøst og hormonalt styrede, og ved hjælp af dem kan for-
skellige farver bringes til at dominere - fisken kan skifte farve. 
Hos nogle fisk er denne evne mere udpræget end hos andre. 
Mange kan camouflere sig grundigt efter omgivelserne, idet 
farveskiftet udløses ubevidst gennem lyspåvirkninger. Sølv-
glansen på kropsiderne skyldes et affaldsstof fra stofskiftet, 
guanin, der udfældes som mikroskopiske krystaller bl. a. på 
bagsiden af skællene, hvor det reflekterer lyset. I gydetiden 
har fiskene kraftigere farver, og nogle anlægger en særlig 
yngledragt, der som sædvanligt i dyreriget, er mest prangende 
hos hannen. 

i 
I 

i 
i ovarie 

s vøm~eblære Skema af benfisk. 
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S vømning Fisk svømmer ved vrikninger med halen, og finnerne er 
styre- og balanceorganer. Ved langsom svømning bruges 
brystfinnerne som årer eller bremseplaner. Langstrakte fisk 
har ofte lang ryg- og gatfinne, der kan bølge og føre fisken 
fremad eller baglæns. En fisk som makrellen svømmer uaf
brudt hele sit liv, ja den kvæles af iltmangel, hvis den for
hindres i at svømme. Andre fisk har aktivitetsperioder af
brudt af hvilepauser, hvor de står passivt i vandet eller på 
bunden. Enkelte falder i regulær søvn. De gode svømmere 
blandt fiskene kan tilbagelægge hundreder af kilometer i jævn 
fart, men som hovedregel trættes fisk hurtigt af kraftpræsta
tioner og må holde hvilepauser, som laksen gør det under sin 
opstigning i ferskvand. En gedde kan springe ti gange sin 
egen kropslængde på et sekund, men den er ellers ingen frem
ragende svømmer. 

Svømmeblæren Svømmeblæren er et hydrostatisk organ, en balancemeka-
nisme, der dannes i fostertilstanden som en udposning fra 
svælget. Hos nogle fisk bevares forbindelsen til svælget, hos 
andre bliver den afbrudt. I væggen findes særlige afsnit med 
luftkirtler, hvor blodet kan udskille opløst luft eller optage det, 
alt eftersom vandtrykket Øges under nedstigninger, eller mind
skes under fiskens opstigning. Processen foregår rent reflekto
risk og sikrer fisken en vægtfylde afstemt efter den dybde, 
den befinder sig på. Mange bundfisk har ingen svømmeblære, 
den ville være helt overflødig for ulke, kutlinger og fladfisk, 
der tilbringer det meste af tiden hvilende direkte på bunden. 

En del fisk, f. eks. knurhanen, kan sætte svømmeblærens 
vægge i svingninger og på den måde frembringe kvækkende 
eller knurrende lyde. 

Ånding Fiskene ånder ved at sluge vand, lukke munden og presse 
vandet ud under gællelåget, hvorved det passerer de blod
rige gælleblade, der sidder på gællebuerne. Mens gællebladene 
sidder på ydersiden af gællebuerne, er der et mere eller min
dre veludviklet kamformet gitter af stive gællegitterstave på 
indersiden. Gitteret tilbageholder fødepartikler fra åndingsvan
det og er særlig fint udviklet hos fisk, der lever af små plank
tonkrebsdyr. 

Synsevne I vandet orienterer fiskene sig ved hjælp af flere forskellige 
sanser. Overfladefisk er udprægede synsdyr. Fiskeøjets linse 
er en fast kuglerund dannelse, der rager noget ud af pupil
len, så lys fra mange vinkler kan nå den. Fisken har altså et 
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stort synsfelt. Nethindens bygning viser, at øjet er særlig vel
egnet til de lave lysstyrker, man finder i vand, og at fisken 
må have det skarpeste syn fremefter. Fisk med natlig aktivi
tet har Øjne, der ligesom uglens, er særligt bygget til meget 
svage belysninger. For en fisk som gedden spiller et præcist 
syn en stor rolle, og dens nethinde er derfor tæt besat med 
sanseceller, hvoraf nogle er arrangeret således, at specielt sy
net fremad med begge Øjne favoriseres. I geddens hjerne er 
de optiske afsnit tilsvarende stærkt udviklede. 

Når fisken skal indstille øjet til skarpt syn i varierende af
stande, flyttes den stive linse af små muskler, til billedet bli
ver skarpt. Som bekendt løses det samme problem hos os på 
en anden måde, idet linsen her ændrer krumning. 

Fiskene hører gennemgående godt, navnlig karpefiskene, 
der omfatter størsteparten af de danske ferskvandsfisk. Som 
hos fugle og pattedyr har fiskene et indre øre, labyrinten. 
Labyrintorganet består øverst af tre væskefyldte buegange, 
hvortil drejningssansen er knyttet. Under buegangene befin
der der sig tre blærer, der hver indeholder en massiv kalkdan
nelse, de såkaldte øresten. Ørestenene vokser med fisken, og 
da de danner årringe ligesom skællene, benyttes de ofte til 
aldersbestemmelser. Ørestenene hviler på puder af fine sanse
hår. Den øverste øresten med tilhørende sansehår står i lige
vægtssansens tjeneste, de to nederste derimod sættes i vibratio
ner af lydbølger, der derved påvirker sansehårene og er med 
andre ord sædet for høresansen. 

Hos nogle fisk, f. eks. sild og karpefisk, står svømmeblæren 
i mere eller mindre direkte kontakt med labyrintorganet og 
virker som modtager af lydbølger, der transmitteres til laby
rinten. Et sådant arrangement udvider det hørlige bølgeområde 
stærkt. F.eks. hører elritsen praktisk taget lige så godt som 
et menneske. 

Vand er et godt medium til forplantning af lyd. Lydbøl
gerne bevæger sig hurtigere i vand end i luft, og vandet er 
fuldt af lyde. Det er nævnt, at enkelte fisk frembringer lyde 
ved at sætte svømmeblæren i svingninger, andre kan skære 
tænder eller frembringe lyde på anden vis - signaler - der for
mentlig har sociale funktioner, hvis nærmere karakter vi fore
løbig ikke kender meget til. Men de fleste lyde frembringes 
under svømning af selve vandbevægelsen, under ædning, 
gravning i bunden o. s. v. De opstår ligesom på landjorden 
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ved dyrenes aktivitet og skabes tillige af hvirvler og strømme i 
vandet. Fiskene kan - ganske vist i meget forskellig grad -
høre disse lyde, og de kan med erfaringen også lære at tolke 
dem. 

Sideli11iesa11s Foruden syn og god eller mindre god hørelse har fiskene en 
mærkelig fjernsans, der hele tiden holder dem orienteret om 
deres nærmeste omverden. Det er sideliniesansen. Langs siden 
på de fleste fisk ses en tynd streg, sidelinien, hvis forløb 
ofte anvendes som hjælpemiddel ved artsbestemmelsen. I vir
keligheden er det en synlig række små sanseorganer arrange
ret som en lang slim.fyldt hovedkanal med små rørformede 
åbne sidegrene, der gennemborer skællene. På hovedet dan
ner denne sidelinie adskillige forgreninger. 

Ved hjælp af sideliniesansen kan fisken permanent føle et 
billede af det terræn og de genstande, der befinder sig i dens 
nærmeste omegn. Så fremragende er denne besynderlige 
sans, at selv en blind gedde kan fange en forbisvømmende 
skalle støttet alene på sideliniesansen. 

Spørgsmålet om hvordan denne sans fungerer kan endnu 
kun delvis besvares. Når fisken svømmer fremad gennem 
vandet, omgives den af et mønster af trykbølger - et trykfelt 
eller en hydrodynamisk skygge - som bevæger sig med fisken. 
Forstyrres mønstret i dette trykfelt af andre fremmede tryk
bølger, der skyldes genstande, som f. eks. fisk, sten og pæle, 
registreres de uendelig små trykændringer, forstyrrelsen frem
kalder, i sideliniesystemets åbne rør, og nerveimpulsernes ko
desprog omsættes i hjernen til en sikker fornemmelse af gen
standens placering i forhold til fisken. 

Sideliniesansen er et supplement til synet, og hjælper fisken 
til en klarere opfattelse af sine omgivelser. Mange fisk støtter 
sig i de unge år hovedsageligt på synet, fordi de færdes nær 
vandoverfladen, men med alderen søger de større dybde, bli
ver eventuelt skumrings- eller natdyr, og støtter sig derfor i 
stigende grad på sideliniesansen og iøvrigt også på smags- og 
lugtesansen. 

Lugtesans Lugtesansen er fremragende udviklet hos bundfisk med 
natlig aktivitet, men er iøvrigt god hos de fleste fisk. Foran 
øjnene sidder næseborene, og hvert af dem er som regel delt 
af en hudbro i en indstrømnings- og en udstrømningsåbning. 
Borene fører ind til hver sin lugtegrube, en lukket hule med 
sanseceller. Under svømningen eller ved pumpning passerer 



BENFISK 

vandet gennem gruben. Alens lugtesans er så god, at den kan 
sanse nogle få molekyler af forskellige lugtstoffer, og når den 
fouragerer, ledes den i vid udstrækning af sin lugtesans. Fisk 
kan lugte andre fisk, og de kan, har det i nogle tilfælde vist 
sig, lugte drama, idet sårede og skræmte fisk udskiller skræk
stoffer, der virker advarende på andre fisk. 

Lugte- eller smagsorganer er også udviklet i munden og 
findes desuden knyttet til smagsceller, der er samlet i grup
per på hovedets underside, f. eks. hos fladfiskene, eller på de 
føletråde, der sidder ved munden hos mange bundfisk, f. eks. 
torskens skægtråd. 

Langt de fleste fisk er kødædere, mange af dem udprægede 
rovfisk. Der findes dog en del planteædere, og der er navnlig 
adskillige af ferskvandsfiskene, der lever af blandet kost, 
d. v. s. foruden smådyr æder de en del grønalger, unge skud 
af vandplanter eller plantefrø. I havet er det navnlig mus
linger, snegle, krebsdyr og orme, der fortæres, i ferskvand 
spiller desuden insektlarverne en stor rolle. 

For næsten al fiskeyngel og for mange af de pelagiske 
fisk, som f. eks. sildene, er planktonets myriader af mere eller 
mindre mikroskopiske organismer hovednæringen. 

Ikke alene kæberne men flere af mundhulens ben har tæn
der. Spidse gribetænder findes hos rovfiskene, skarpe tænder 

Fpde 

Havkattens kraftige 
tænder bruges til 
at knuse tykskallede 
bløddyr. 
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eller knudrede knusetænder er udviklede hos andre fisk alt 
efter fødens art. 

Som regel sluges byttet helt, hos karpefiskene bearbejdes 
føden dog af særlige svælgtænder. 

Rovfisk har stor, stærkt udvidelig mave og kort tarm, men 
arter, der lever af blandet kost, har mindre mave og længere 
tarm. Mellem mave og tarm ses et bundt blindsække, der dels 
udskiller fordøjelsesenzymer, dels neutraliserer maveindholdet 
under passagen til tarmen. 

Fiskene bar en meget stor, tranholdig lever med høje kon
centrationer af A- og D-vitamin. 

Vækst Væksten er hurtigst i ungdomsperioden, hvor mange fisk 
kan æde omkring halvdelen af deres vægt dagligt. Så snart 
kønsmodenheden indtræder, nedsættes væksten, fordi en del 
af energien går til opbygning af kønsstofferne, men også på 
grund af væksthæmmende hormoner. Fisk bliver dog ved med 
at vokse hele deres levetid, eller i hvert fald til senilitetsfæ
nomener begynder at optræde, som det er konstateret bos 
karper i 40 års alderen. 

Meget få fisk oplever alderdommens velsignelser, det sør
ger rovfiskene for, bistået af det intensive moderne fiskeri. 

Gyd11i11g Et vigtigt afsnit i fiskens liv er gydetiden. Udenfor forplant-
ningsperioderne er æggestokke og testikler små, men når gyd
ningen nærmer sig, svulmer de op af kønsprodukter og kan 
blive enormt store. Hos nogle fisk, f. eks. laksen, udgør æg
gene omkring en fjerdedel af kropsvægten, og man har bereg
net, at alene silden ved Norges kyster årligt gyder 1-3 millio
ner tons æg. 

Gydepladser Fiskene er nøjeregnende med valget af gydepladser, og 
hver art har sin foretrukne dybde, sit krav til saltholdighed, 
temperatur og bundart. Mange vandrer lange distancer for at 
nå gydepladserne. Det er iøvrigt ikke altid alene de fysiske 
omverdensfaktorer, der bestemmer, hvor fisken gyder. Tradi
tionen spiller en rolle, og fisk kan være opdelt i lokale stam
mer, der hver har deres egen foretrukne gydeplads, som 
stammen benytter år efter år. Dette gælder eksempelvis mange 
af torske- og sildefiskene og adskillige af karpefiskene. 

For stimefiskene foregår forplantningen som massegydning, 
hvor et stort antal fisk er tæt samlede og gyder rogn og mælk 
frit i vandet, hvor befrugtningen finder sted. Hos nogle foregår 
gydningen parvis, og kun hos ganske enkelte af de danske 



fisk, er der tale om en egentlig parring. I så fald er hannens 
kønsåbning anbragt på spidsen aCen papil, og befrugtningen 
finder sted i hunnen, hvor æggene enten gennemgår hele de
res udvikling, som hos ålekvabben og rødfisken, der er unge
fødende, eller straks efter befrugtningen afsættes, som hos 
nogle af ulkene. 

Flertallet af vore havfisk har fritsvømmende, pelagiske æg, 
der driver rundt med havstrømmene, og også ynglen har en 
pelagisk fase af nogle ugers eller måneders varighed. Pelagiske 
æg er små, og deres antal er tilsvarende højt. Klumpfisken 
har rekorden med 300 millioner, en torsk gyder et par mil
lioner eller mere, afhængigt af hunnens størrelse. 

Æg, der afsættes på sten eller planter, er som regel større 
end de pelagiske fiskeæg, og deres antal er tilsvarende mindre. 
Navnlig på lavt vand findes en del fisk, hvor en af for
ældrene trofast vogter ægklumpen, der kan være anbragt un
der en sten eller muslingeskal, som hos tangspræl og kutlinger, 
eller i en rede, som hos hundestejler og maller. Hos fisk med 
yngelpleje er der ofte stor forskel på de to køn med hensyn 
til farvetegning og finneform, og gydningen ledsages af ritual
prægede parringsspil. 

Tangsprællen vogter 
nidkært si11 ægklump, 
selv hvis de11 
bliver tØrlagt 
under lavvande. 

Æggene 
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Udvikling og klækning Fiskeæg måler i almindelighed 0,5-2,0 mm. Fosterudvik
lingen er stærkt afhængig af temperaturen og forsinkes af kø
lige vandtemperaturer. I havet varer det for mange fisk 2-4 
uger, før ungen klækkes. Ungerne bar ved klækningen et 
ufuldstændigt udseende og kaldes for fiskelarver. Resterne af 
æggets blommemasse spænder maven ud til en blommesæk, 
der er meget stor hos !aksefiskene, og lille hos yngel fra små 
pelagiske æg. Mund, gællespalter og finner er ikke endeligt 
udformede og bliver det først i dagene efter klækningen. 
Nogle larver har udvækster og vedhæng, der giver dem et ud
seende, der helt afviger fra de voksne. Ålekvabbens unger 
fødes derimod fuldbårne og ligner små udgaver af de voksne. 
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Benfiskenes gruppe er gammel men tydeligvis i fortsat ud
vikling. Herpå tyder det, at mange fisk - f. eks. sildefisk og 
laksefisk - er tilbøjelige til at danne arveligt betingede under
arter og racer indenfor deres udbredelsesområde. 

Gruppen omfatter fisk, der har bevaret mange primitive 
træk fra deres forfædre, f. eks. størene, der har stive finner 
med tætsiddende stråler og skæv, hajagtig hale, men alle de 
øvrige ved Danmark forekommende fisk hører til de udvik
lingsmæssigt mere avancerede, såkaldte nyfinnede fisk, Ne
opterygii, der bl. a. karakteriseres ved, at hver finnestråle er 
leddet ind på sin selvstændige strålebærer og kan bevæges af 
små muskler. 

Støre 

Størene er mere primitive end de øvrige benfisk og betragtes 
som en gruppe for sig selv. De har en hajagtig krop uden 
skæl men med fem længderækker af benplader. Hovedet er 
også pansret med forbenede plader. Munden, der er lille og 
tandløs, sidder på hovedets flade underside. Størene lever af 
bunddyr, som de suger op, idet munden skydes ud som et kort 
rør. Foran munden sidder fire lange føletråde. Arterne er 
navnlig udbredte i de asiatiske og russiske floder men ken
des også fra Nordamerika. 

E uropæisk stør 

Kendetegn Den europæiske stør, Acipenser sturio. Med sine rækker af 
benplader og den skæve hale kan den næppe forveksles med 



nogen anden fisk. Støren kan blive meget stor, og man har 
fanget individer, der var 5-6 ro lange med en vægt omkring 
400 kg. Så store individer må have haft en alder på_ ca. 100 
år. I vore dage er selv individer på 2-3 m blevet sjældenheder. 

Under snuden har 
støren fire lange 
føletråde, der er 
tæt besat 
med sanseceller. 

Støren er udbredt fra det nordlige Norge til Middelhavet Udbredelse 

og Sortehavet. Ved Nordeuropas kyster er den blevet en stor 
sjældenhed. Den var tidligere ret almindelig i Østersøen, men 
det er efterhånden 50 år siden, den sidste stør blev fanget i 
Bottenhavet, og 30 år siden den er set i Finske Bugt. Den 
opgang af stør, der tidligere fandt sted i Rhinen, Elben og 
andre nordeuropæiske floder, er næsten fuldstændig ophørt 
i dag. Kun strejfende gæster, hovedsageligt fra den sydlige del 
af udbredelsesområdet, kan forventes i danske farvande, men 
for bare 40 år siden blev den jævnligt fanget i de jyske åer. 
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Stprens fremtid er stærkt truet af flodern es forurening. 

Levevis Støren er en bundfisk og strejffisk ved havkysterne. Kun i 
Ladogasøen findes en stationær bestand, der tilbringer hele 
livet i ferskvand. 

G ydning Gydetiden falder i april-juni, hvor størene trækker op i 
Rhinen, evt. helt op til Basel, for at finde egnede steder til 
legen. Rognen gydes på få meters dybde, hvor strømmen er 
ret stærk, og bunden gruset eller stenet. De gullige æg måler 
ca. 3 mm, og antallet ligger mellem 500.000 og 2,5 millioner. 
De klæber til sten og trærødder i store slimede kager, og bli
ver efterhånden helt sorte og klækkes på 3-6 dage. De hale
tudseagtige unger er kun 9 mm ved klækningen, men vokser 
meget hurtigt. Ungerne tilbringer 1-2 år i floden, hvor de 
lever af dansemyggelarver, små orme og bønnemuslinger og 
vandrer derefter ud i havet, hvor føden består af alle slags 
bunddyr og mindre bundfisk. Resten af opvæksten foregår i 
havet og først i 7-9 års alderen bliver hannerne kønsmodne, 
hunnerne et par år senere ved en længde af 120-180 cm. 

Tilbagegang Størens rivende tilbagegang skyldes bl. a. den tiltagende 
vandløbsforurening, der har gjort, at den nedre del af mange 
europæiske floder ikke længere er passable for støren, i an
dre tilfælde er dens ynglepladser blevet ødelagte af udretnin
ger og dæmningsanlæg. De nedsatte ynglemuligheder i for-
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bindelse med 80'ernes og 90'ernes rovdrift på de gydemodne 
støre for at skaffe kaviar til champagnegilderne, er årsag til 
den triste kendsgerning, at vi står i begreb med helt at miste 
denne store mærkelige fisk. Kun i Sortehavsområdet er støren 
endnu genstand for fangst, og de sovjetiske myndigheder er 
fast besluttede på at træffe alle rimelige foranstaltninger til 
dens bevarelse. 

I øvrigt fås kaviar også fra andre størarter, den bedste fra Kaviar 

den sydrussiske størart, husen. Ved tilberedelse af kaviar er 
fremgangsmåden, at æggestokkene først skæres op, hvorpå 
æggene befries for deres slim ved at presses forsigtigt gennem 
en sigte. Efter vaskning i vin eller eddike gnides de med lidt 
salt, malosolkaviar, eller de behandles med saltlage og pres-
ses, preskaviar, før pakningen i træ- eller blikdåser. Størens 
kød spises meget i Rusland, og svømmeblæren, navnlig af 
størens slægtning, husen, anvendes til fremstilling af husblas 
(fra tysk: husens blære). 

Sildegruppe 

Gruppen, der omfatter sildefisk og laksefisk, anses for at være 
den mest oprindelige eller primitive blandt de nyfinnede fisk. 
Det er karakteristisk, at finnerne kun har bløde stråler, at 
bugfinnerne sidder langt tilbage på bugen, og at svømmeblæ
ren står i forbindelse med spiserøret gennem en kanal, luft
gangen. 

Sildefisk 

Arterne er slanke pelagiske stimfisk med tynde skæl, der sid
der temmelig løst. Sidelinien mangler. De lever af plankton, 
som de filtrerer ud af vandet ved hjælp af gællegitteret. 

En bel del sildefisk er vandrefisk i havet, nogle holder især 
til i brakvand, hvorfra de vandrer op i floderne, og endelig 
findes der enkelte rene ferskvandsformer. I alt kender man 
ca. 200 arter. 

I havet spiller sildene en stor rolle som føde for rovfi
skene. De udnyttes også stærkt af mennesket, der fisker om
kring 19 mill. tons af dem årligt, svarende til godt en trediedel 
af hele det samlede verdensudbytte af fisk, der udgør 55 mill. 
tons. (Tallene er fra 1966). 
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Olaus Magnus beretter 
i 1555 at silden stod 
så læ/ i Øresund, al 

en lanse blev stående 
opret, hvis ma11 stak 

den ned i slimen. 

. Sild 

Kendetegn Silden, Clupea harengus, kendes fra brislingen på, at rygfin-
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nerne sidder lidt længere fremme end bugfinnerne. Den har 
underbid og glat gællelåg. 

Man har fanget enkelte kæmpesild, der målte over 40 cm, 
og som var 20-25 år gamle, men det er sjældent, silden bliver 
så stor. 

Udbredelse Silden findes kun i Nordatlanten, hvor den er udbredt på 
begge sider af oceanet: fra Cape Cod til Labradorkysten og 
Sydgrønland, ved Island og langs Europas kyster fra Barents
havet og Hvidehavet til Den biscayiske Bugt. I Østersøen 
når den helt ind i Finske Bugt og op i Bottenhavet. 

Ikke alene er silden en fisk, alle danskere kender. Den 
hører, sammen med torsken, til de fisk, man har ofret flest 
penge, havforskere og mest tid på at studere indenfor det sid
ste hundrede år. Dens gådefulde vandringer, de uberegnelige 
svingninger i dens forekomst og dens talrighed, har meget tid
ligt tiltrukket sig opmærksomheden. Saltet sild blev hård va
luta i Middelalderens Europa - der skabtes formuer, bygge
des byer og førtes krige med sildefiskerierne som grundlag. 

L evevis Silden er en overfladefisk, der sjældent vil gå dybere end 
250 meter. Den går altid i stime, og der er ikke tvivl om, at 
mange individer holder sig i den samme stime hele deres liv. 
Stimen domineres ofte af en enkelt årgang. Den kan variere i 
størrelse fra nogle få hundrede individer til det, fiskerne kal
der sildebjerge, hvor millioner af sild går samlet i en kæmpe-



I sildestimer er afstanden mellem individerne ofte kun få cm. 
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stime af kilometers udstrækning og måske over hundrede me
ters tykkelse. 

Racedanne/se Det har vist sig, at silden har udspaltet sig i en lang række 
lokale racer eller stammer, der kan adskilles indbyrdes ved 
forskellige kendetegn, dels forskelle i bygning og udseende, 
dels forskelle i levevis og udvikling. De ydre kendetegn er 
som regel statistiske, det drejer sig om middeltallene for an
tallet af ryghvirvler, finnestråler og bugskæl, og det kræver 
som regel undersøgelse af et stort antal fisk, før racen kan 
defineres. Mere iøjnefaldende er ofte de biologiske forske1lc 
på de forskellige sildestammer, idet de ofte adskiller sig fra 
hinanden med hensyn til vækst, størrelse, gydetid, opholds
sted og vandringsveje. I vore farvande har vi over en snes for
skellige sildestammer. 

Gydning Når silden gyder, foregår det som massegydning, d. v. s. 
alle de kønsmodne dyr gyder æg og sæd samtidigt. Æggene 
der er ca. 1,5 mm store, er tungere end vand, og synker til
bunds, hvor de klæber til planter og sten eller hænger sammen 
i store kager, der helt kan dække havbunden over lange stræk
ninger. 

Klæk11ing Når silden har gydt, følger kronede dage for torsk, kuller 
og andre bundfisk, der frådser i silderognen. De æg, der over
lever det farlige ophold på havbunden, klækkes 10-14 dage 
efter gydningen. Larverne er ca. 7 mm lange og forsynet med 
en lille blommesæk - mad til de første dage. Larverne til
trækkes af lys og søger op i overfladelagene, hvor de starter 
tilværelsen med at æde løs af planktonets mikroskopiske dyre
og planteverden. Sildelarven er gennemsigtig og meget lang
strakt, næsten båndformet. Øjnene og en række små mørke 
pigmentpletter langs bugsiden er egentlig alt, hvad man kan 
se, hvis man betragter det levende dyr i et glas med vand. 
Skællene begynder først at dannes, når silden er ca. 4 cm 
lang, og samtidig får kroppen rigtig sildefacon. 

Småsildene samler sig i stimer overalt på lavt vand langs 
kysterne, hvor de jagtes af makrel, hvilling, torsk og måger. 

Ligesom de voksne, æder ungsilden planktondyr, især alle 
slags krebsdyr. Væksten varierer fra farvand til farvand, og 
er hurtigst i Nordatlantens åbne områder ved Island og Norge, 
hvor silden bliver kønsmoden i 3- 7 års alderen ved 25-35 
cm's længde. I Østersøen bliver den kønsmoden allerede 2-3 
år gammel ved 10-12 cm's længde, og når sjældent meget 



over 20 cm's længde. Foruden planktonets krebsdyr og vinge
snegle æder den voksne sild fiskelarver, i Nordsøen især tobis
yngel. 

Man kan finde gydende sild på alle årstider og inddeler 
dem efter gydetiden i vintersild, vårsild, sommersild og høst
sild. De største og derfor vigtigste sildestammer for fiskeriet 
er hvidehavssilden, murmansksilden, den norske vårsild, 
Nordsøens høstsild og den baltiske sild. Mindre sildestammer 
kan lokalt have stor betydning. I vore indre farvande har vi 
øresundssilden, en høstsild, der gyder i mellemste Øresund, og 
også Limfjorden og Kattegat bar deres egne sildestammer. 

Vigtig ·for vort fiskeri er Nordsøens høstsild, banksilden, 

Silde11 har været en 
Økonomisk faktor for 
euro pæerne i m ange 
hundrede år. 

Vigtigste 
sildestammer 

Silde11 er e11 
overfladisk og 
e11 slimfisk. 
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der gyder udfor den skotske østkyst. Efter gydningen trækker 
den langsomt på næringsvandring østover til Skagerrak og 
nordlige Kattegat, hvor den tilbringer vinteren, og hvor den 
navnlig fiskes udfor Skagen og Hirtshals. I marts-juli er den 
nået til Fladen Grund i den nordlige Nordsø, hvor den er 
ved at modne til gydning igen. Også ungsilden, der fiskes ud
for Jyllands vestkyst har fået betydning for fiskeriet ved at 
indgå i industrifiskeriet, der går til fabrikation af sildemel og 
olie. 

Norsk vårsild Den norske vårsild hører til de stammer, der vandrer videst 
omkring. Den kommer ind fra Norskehavet som storsild i lø
bet af vintermånederne, modnes færdig og begynder gydnin
gen i februar-april, nu kaldet vårsild. Ynglen vokser op i 
skærgården men trækker til havs i 2-3 års alderen, hvor den 
vokser sig fed. Denne umodne sild, fedsild, blivr kønsmoden 
3-7 år gammel, og deltager derefter i de årlige gydevandrin
ger. Når vårsilden har sluttet gydningen, vandrer den til havs 
for at genvinde det tabte huld. Den træffes ved Færøerne, 
senere ved Nordisland og trækker videre nordover, indtil den 
støder på den kolde østislandske strøm et sted syd for Jan 
Mayen. Her stopper den op og fouragerer på de store plank
tonmængder, der findes udviklet i grænselagene i sommerti-

• Bornholmere•. 



Ensartet røgning kræver uafbrudt pasning. 

den. Først hen på efteråret drager den igen mod kysten for at 
gyde og fuldender dermed sin imponerende cirkelvandring på 
rundt regnet 1600 km. 

Fiskeriet foregår med sildetrawl eller med snurpenot, en Fiskeri 

kæmpemæssig garnvæg, der lægges i en cirkel uden om stimen 
for så at blive snøret sammen forneden som en sæk, eller man 
sætter drivgarn om natten - flydende kilometerlange garn-
vægge, hvor silden bliver hængende i maskerne. Langs ky-
sterne anvendes også sildebundgarn. 

Til søs lokaliseres stimerne ved ekkolodninger. Om dagen 
står silden dybere og tættere end om natten, hvor stimerne 
letter og spredes i de øvre vandlag. I vægt er silden vor vig
tigste fisk, og danske både lander årligt 2-300.000 tons. De 
større sild saltes eller forarbejdes til hermetik, mens ungsilden 
behandles som industrifisk. 
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Brisling 

Kendetegn Brislingen eller skarpsilden, Sprattus sprattus, kendes fra sil
den på sin skarpe bug, der bar en savtakket række kølskæl og 
på, at bugfinnerne sidder lidt foran rygf innerne. Den er også 
dybere i kroppen end sild af samme størrelse. 

Brislingen bliver sjældent over 17 cm lang og 5-6 år gam
mel. 

Udbredelse Den bar en lidt anden udbredelse end silden, idet den fin-
des fra Sortehavet og Middelbavet langs Europas kyster til 
Nordnorge. Den når ikke til Island, men findes i hele Øster
søen. Brislingen er også i højere grad en kystfisk, der sjældent 
træffes ret langt til havs. 

Levevis Den lever pelagisk af plankton og færdes i stimer højt oppe 
i vandet evt. sammen med ungsild. Om vinteren trækker den 
ud på dybere vand. Den foretager ikke længere vandringer og 
er heller ikke som silden opdelt i mange forskellige racer og 
stammer. Man regner med en østersørace, en nordsørace og 
en middelbavsrace. 

Gydning Gydningen foregår flere steder i vore indre farvande samt i 
den østlige Nordsø og Skagerrak. Den finder sted om foråret, 
gerne på 10-20 m vand og former sig som en massegydning, 
hvor hele stimer gyder mælk og rogn samtidigt. I modsætning 
til sildens æg, er brislingens pelagiske, og de driver vidt om
kring med havstrømmene- til klækningen, der gerne finder sted 
en uges tid efter gydningen. Larverne er langstrakte, næsten 
båndformede og ligner meget sildens. Efter at have opbrugt 
deres blommesæk begynder de at æde de mindste plankton
organismer og i løbet af et år er de blevet ca. 10 cm lange. 

I to års alderen bliver brislingen kønsmoden med en længde 
af 12-13 cm. 

Fiskeri Ligesom silden er den stærkt efterstræbt af rovfisk. Be-
standene af brisling er meget svingende fra år til år, og der
med bliver også fiskeriet ujævnt. Svingningerne skyldes anta
geligt, at heldige og uheldige gydesæsoner veksler, blandt an
det afhængigt af vejret, idet man regner med, at mange æg 
går tabt i gydetiden ved koldt vejr og blæst. 

Danmark fisker årligt fra 9.000 til 26.000 tons brisling, 
der tages i bundgarn og trawl. En del går til fiskemelfabrik
kerne, mange forarbejdes til >sardiner« eller de marineres og 
maskeres som >ansjoser«. En gammel oprindelig tysk delika-

5tore bugskæl tesse er røget brisling, kielersprot. 



Sardin 

Sardinen, Sardina pilchardus, kan kendes på, at gællelåget er K endetegn 

stråleformet furet, og på, at bugfinnerne er placerede under 
den bageste del af rygfinnen. Den har store skæl, kun ca. 30 
talt på række henad siden. 

Den er tungere af bygning end silden og bliver højst 26 cm 
lang. 

Det er en sydlig art udbredt i Sortehavet og Middelhavet Udbredelse 

og det østlige Atlanterhav fra Madeira til De britiske Øer. 
Herfra vandrer enkelte småstimer om sommeren op i Nord-
søen, og sardinen er taget helt ned i det sydlige Kattegat, bl. a. 
i Kerteminde Fjord, Båring Vig og Nexelø Bugten. Den nord
østatlantiske bestand regnes for en selvstændig race. 

Sardinen fjerner sig ikke langt fra kysten. Det er en pela- Levevis 

gisk stimfisk, der ligesom sild og brisling lever af planktonets 
småkrebs, fiskelarver, æg etc. Selv er den et vigtigt fØdedyr for 
tun, makrel og andre pelagiske rovfisk. Den nordøstatlantiske Gydning 

sardin yngler syd for England i sommertiden, i Middelhavet 
om vinteren. Æggene er pelagiske og klækkes allerede efter 
ca. 4 dage. I løbet af 3 år er sardinen vokset op til køns-
modenhed og måler 18-20 cm. ' 

Efter gydningen strejfer stimerne om nær kysten på næ
ringsvandringer. I sommertiden trækker de nordpå, og om ef
teråret, når vandet bliver koldere, svømmer de atter mod syd. 

Navnlig Portugal og Spanien har store sardinfiskerier og 
tager omkring 250.000 tons årligt. Sardinerne fiskes ofte om 
natten og lokkes til bådene med kraftige blus og lokkemad, 
f. eks. saltet torskerogn. Stimen omringes derefter med snur
penot. Også drivnet og bundgarn anvendes i sardinfiskeriet. 

Stavsild 

Stavsilden, Alosa fallax, har ligesom sardinen furet gællelåg. Kendetegn 

Den kendes på, at skællene er mindre, der findes 60- 65 
skæl talt henad siden, og på, at den som regel har 6-12 sorte 
pletter på række begyndende med en større plet ved øvre 
hjørne af gællelåget. 

p ~ 
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Arten kan blive stor, maksimalt 55 cm svarende til en vægt 
omkring 2 kg og en alder på 25 år. 

Udbredelse Den er udbredt fra det sydlige Sortehav og Middelhavet 
til De britiske Øer, Sydnorge og hele Østersøen. 

Stamsild Stavsilden og den efterfølgende art, majsilden, kaldes med 
en fællesbetegnelse for stamsild. Begge arter adskiller. sig fra 
vore øvrige sild ved at være vandrefisk, der trækker op i flo
der og vandløb for at yngle i ferskvand. Stavsilden tages nu 
og da, navnlig i de jyske åer. 

Leve ,·is Stavsilden lever som pelagisk stimfisk i kystnære farvande. 
Den lever af rejer, tanglopper, de rejelignende mysider og 
planktondyr. I maj-juni samler de gydemodne dyr sig i store 
stimer, der trækker op i floder og åer. De udsøger sig steder 
med hård sand- eller grusbund, og her gyder de æggene, der 
lægger sig løst på bunden. Æggene svulmer i vandet op til 
4-5 mm i diameter. De klækkes i løbet af få dage, og ynglen 
tilbringer resten af sommeren i floden, inden de om efteråret 
søger ud i havet, hvor de vokser op til kønsmodenhed på tre år. 

Under opvandringen i floderne var stavsilden navnlig tid
ligere genstand for fiskeri. Den tiltagende vandløbsforurening 
har sat bestanden meget tilbage, og fiskeriet er nu ubetydeligt. 

Majsild 

Kendeteg11 Majsilden, Alosa alosa, er den ovennævnte stavsilds meget 
nære slægtning, som den ligner til forveksling. Den har dog 
mindre skæl, 70-80 talt i række henad siden. Som regel har 
den kun en sort plet ved gællelågets øvre hjørne, men under
tiden anes 2-4 svagere pletter på række bag den. En anden 
vigtig forskel på de to stamsild er antallet af de stive kam
agtigt ordnede forlængelser på gællebuerne, det såkaldte gæl
legitter. Majsilden lever af små planktondyr, som den sigter 
fra vandet, dens gællegitter er derfor fint med 90-120 gitter
stave pr. gællebue, hvor stavsilden kun har 40-60. 

Majsilden kan blive op til 70 cm lang, men er sjældent 
over 35-40 cm. Ligesom stavsilden er den en stimfisk og kyst
fisk, men den har en lidt mere indskrænket udbredelse, idet 
den ikke går ind i Østersøen og kun findes i det vestlige 
Middelhav. 

Levevis I levevis minder den ganske om stavsilden. I tidligere tider 
var den meget almindelig i de europæiske flodmundinger, 



MAJ SILD-ANS JO S 

og i maj måned vandrede den mange hundrede kilometer op i 
Rhinen og Elben, hvor den fiskedes med vod og faststående 
redskaber. Industriforureningen har nu stærkt indskrænket 
dens ynglemuligheder, og bestanden er gået rivende tilbage. 

Ansjos 

Ansjosen, Engraulis encrasicolus, er let at kende fra de øvrige 
sildefisk på det veludviklede overbid. Også farvetegningen er 
karakteristisk: ryggen er blågrøn, siderne sølvskinnende, og 
langs den skarpe grænse mellem de to farver løber et blankt 
stålblåt bånd med sort overkant. 

Ansjosen kan blive 16 cm lang. 
Den er udbredt fra Sortehavet og Middelhavet til Irland 

og den sydlige Nordsø. Herfra kommer småstimer undertiden 
langt ind i danske farvande, og ved en enkelt lejlighed er den 
taget helt oppe i Stockholms skærgård. 

Som de andre sild er det en pelagisk stimfisk, der lever af 
planktondyr. I den varme del af året går stimerne ofte tæt ved 
kysterne, om vinteren søger de lidt dybere vand. Ansjosen 
forekommer i fem forskellige racer, hvoraf den nordlige, som 
man kunne kalde kanalracen, yngler i den sydlige Nordsø 
midt om sommeren. Hunnen gyder æggene i portioner over 
en længere periode, efterhånden som de modnes. Æggene, der 
er pelagiske, klækkes på ganske kort tid, 2-4 dage, og lar
verne måler kun ca. 3 mm. Ansjosen bliver kønsmoden to år 
gammel ved omkring 10 cm's længde. 

Den fiskes meget i Sydeuropa; men, som det er tilfældet 
med mange andre stimfisk med et kort liv, er udbyttet meget 
svingende fra år til år, rige og svage årgange veksler uregel
mæssigt. Den europæiske totalfangst er 120-180.000 tons år
ligt, og de fleste fangster bliver gjort med drivgarn eller med 
snurpenot, der udlægges om stimen, eventuelt i forbindelse 
med lyslokning. Encrasicolus betyder den med galde i hovedet 
og hentyder til ansjosens bitre smag. Den saltes til sardeller 
eller lægges i en krydret lage som ansjoser, der skal stå til 
modning et halvt års tid eller længere. 

De danske ansjoser er ligesom danske sardiner - brisling. 

K endetegn 

Udbredelse 

Levevis 

Fiskeri 
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Familierne Gonostomatidae og Sternoptychidae 

Begge familier er knyttet til en underorden af sildeordenen, 
der overvejende er dybhavsfisk. De er forsynede med rækker 
af lysorganer, og hver art har sit karakteristiske lysende møn
ster. Nogle forskere regner med, at lysorganernes placering 
giver hver art en slags neonskilt, der bl. a. km hjælpe de to 
køn til at identificere hinanden i mørket. Særlige lysorganer, 
bygget som projektører, er anbragt ved Øjnene og kan hos 
nogle arter kaste en blålig lysstråle frem foran fisken. 

Et par arter træffes i Nordsøen og Skagerrak. 

Laksesild 

Kendetegn Laksesilden, Maurolicus muelleri, er en lille sølvskinnende 
fisk, der kendes på den lave, stråleløse fedtfinne bag ryg
finnen, og på bugens rækker af lysorganer. Den bliver højst 
7,5 cm lang. 

Udbredelse Den er udbredt i alle varme og tempererede have og findes 
ved Europa fra Nordnorge til det vestlige Middelhav. Den 
fanges jævnligt i Skagerrak og opskylles nu og da ved Katte
gats kyster. 

Levevis Det er en oceanisk, pelagisk fisk, der færdes i store stimer, 
og som især lever af planktonets små krebsdyr og fiskelar
ver. Om dagen står den relativt dybt, ofte på 100-200 meters 
dybde, og den er taget ned til 1300 meters dybde. Om natten 
søger stimerne op i overfladelagene for at fouragere og kan 
her blande sig med stimer af sild og brisling. Ved kraftig på
landsvind hænder det, navnlig i vintermånederne, at store 
mængder laksesild skylles i land. 

Den gyder året rundt i Middelhavet med et maksimum 
om vinteren. Yngleforholdene i Atlanterhavet er mindre vel
kendte. Æg og yngel er pelagiske. 

Laksesilden ædes i stor mængde af mange pelagiske rov
fisk, navnlig makreller og de mindre tunfisk. Også i maven 
på mange bundfisk er den taget. Den er uden direkte fiskeri
mæssig betydning. 

I 
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Sølvøkse 

Sølvøksen, Argyropelecus olfersi. Denne dybhavsfisk er let Kendetegn 

kendelig på den sølvskinnende, sammentrykte, økseformede 
krop, der har batterier af store lysorganer arrangeret på bug-
siden. Ryggen bærer en trekantet forbenet kam, rygfinne og 
en ganske lav fedtfinne. Fisken kan blive ca. 12 cm lang. 

Sølvøksen er udbredt i alle varme og tempererede have, 
hvor den har flere nære slægtninge. 

Den færdes pelagisk på dybder fra 200-2000 m og lever 
af større planktondyr som lyskrebs og desuden som rovfisk 
bl. a. af laksesild. 

Den fanges nu og da i rejetrawl i det dybe Skagerrak og 
Norske Rende. 

Laksefisk 

Laksefiskene er ligesom sildefiskene en underorden af fisk, 
der hører til sildegruppen. 

Det er slanke, kraftige fisk, der har to rygfinner. Kun den Kendetegn 

forreste er imidlertid en rigtig finne i snæver forstand, den 
bageste, der sidder på oversiden af halen, er en stråleløs hud-
lap, der kaldes fedtfinnen. Ligesom hos sildene er bugfinnerne 
anbragt langt tilbage på bugen under rygfinnen. Alle finne-
stråler er bløde. 

I modsætning til forholdet hos andre benfisk er ægge
stokkene ikke hule sække, men massive organer, og den mod
ne, løse rogn ligger frit i bughulen. Der findes ingen æggeleder, 
men æggene stødes ud gennem en .åbning bag gattet. 

Laksefiskene omfatter dels nogle arter, der tilbringer hele Udbredelse 

livet i havet, dels andre der vandrer fra havet til ferskvand 
for at gyde, og endelig mange rene ferskvandsarter. 

De arter, der findes i ferskvand, er udbredte på den nord
lige halvkugle. Det er vintergydere, og de foretrækker køligt, 
iltrigt vand. Mange af disse arter er stærkt tilbøjelige til at 
danne lokale racer eller stammer, der adskiller sig indbyrdes 
ikke alene i udseende men også med hensyn til levevis, f. eks. 
gydetidspunkter, legepladser, vandringer og føde. 

Et andet karakteristisk forhold ved ferskvandets laksefisk er 
den ændring i udseendet, som navnlig vandreformerne opvi
ser i forplantningsperioden, og som er nærmere omtalt under 
laks og ørred. 
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Østersplaks på 9 kg. 

Laksefiskene har stor fiskerimæssig betydning og indgår i 
det årlige verdensudbytte af fisk med ca. 600.000 tons. Man
ge arter anvendes som dambrugsfisk. 

Laks 

Kendetegn Laksen, Salmo salar, og ørred kan være vanskelige at kende 
fra hinanden, fordi de ydre forskelle ikke er absolutte men 
relative, d. v. s. det drejer sig om :,mere eller mindre«. Laksen 



LAKS 

er slankere end ørreden, hovedet er mere spidst, halestilken 
tyndere, og selve halefinnen er som regel mere udskåret end 
hos ørreden. Tæller man en skrårække skæl fra fedtfinnen 
skråt bagud ned til sidelinjen, er der kun 11-15, almindeligst 
12-14 skæl inklusive sidelinieskællet. Et andet kendetegn er 
gællegitterstavene på første gællebue. Hos laksen er de alle 
formet som korte stave, mens 2-5 af de øverste og nederste 
stave hos ørreden er knudeformede. 

Hanlaksen kan nå en lægde af ca. 150 cm og veje helt 
op til 36 kg. Hunnerne er mindre og bliver maksimalt ca. 120 
cm lange svarende til ca. 20 kg. 

Laksen er udbredt fra Portugal til Hvidehavet, Island, Syd
grønland og Nordøstamerika med sydgrænse lidt nord for 
New York. Den findes også i hele Østersøområdet. Laks kan 
træffes overalt i vore egne farvande, men den er talrigst om
kring Bornholm. 

I Danmark har dæmninger, forureninger og åudretninger 
efterhånden udryddet laksen i de fleste vandløb. I dag findes 
faste bestande kun i de vestjyske åer, Storåen, Skjern å, 
Varde å og Ribe å. Limfjordens åer er derimod laksetomme, 
og Gudenålaksen er en saga! Omstrejfere kan dog træffes i 
andre af vore større vandløb. De fleste af de laks, der fanges i 
Kattegat og Bælthavet, stammer fra de vestsvenske elve. Øst
ersølaksene rekrutteres navnlig fra østsvenske og finske elve. 

Gammel krog/aks !Ør gydningen. 
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Opgangslaks I april stiger de første opgangslaks, vinterlaksen, op i de 
vestjyske åer. Disse tidlige fisk er gerne store og har opholdt 
sig længe i havet. I juni-juli foregår der igen en større, samlet 
opgang af de noget yngre og mindre sommerlaks. Opgangs
laksen er blank og i særdelc;s god foderstand. Det må den 
også være, for kort efter opgangen mister den ædelysten og 
skal nu klare sig på sine fedtreserver resten af året, til gyd
ningen har fundet sted den følgende vinter. Selv om ædningen 
ophører, varer bidelysten et stykke tid, og det er forklaringen 
på, at laksen stadig hugger efter sportsfiskerens fluer og spin
dere. 

Spring og svømning Under opgangen er laksen som bekendt i stand til at over-
vinde store forhindringer i form af strømstyrt og vandfald. 
Store laks kan maksimalt springe ca. tre meter i vejret under 
forudsætning af gode muligheder for tilløb og afsæt fra dybt 
vand. Løber vandet i en tæt samlet stråle, kan laksen fort
sætte sit fantastiske spring med svømning i selve vandstrålen 
endnu nogle få meter. Under forceringen af vanskelige for
hindringer, må laksen holde hyppige hvilepauser på steder 
med roligt vand eller strØmlæ. Hvor anlæg af dæmninger ville 
have umuliggjort opgang, anbringes laksetrapper. Laksetrap
pen er et arrangement af indbyrdes forbundne cementbassiner 
trappeformigt anbragt forbi dæmningen og med kraftig gen
nemstrømning af vand. 

Yngledragt Under eller efter opgangen ændres den sølvfarvede blank-
laks gradvis til farvet laks. Huden bliver sej og fortykket, og 
det blanke skær forsvinder. Hannerne bliver stærkt farvede i 
rødt, gult og blåt, og underkæben vokser ud til en krogformet 
dannelse, der passer ind i en tilsvarende fordybning i over
munden. Store, gamle hanner får ofte så stor en krog, at mun
den ikke mere kan lukkes. Hunnerne bliver knap så brogede. 
Deres ryg mørkner, siderne bliver grå og bugen mat gråsort. 

Leg og gydning Samtidig med disse ydre forandringer omdannes de store 
fedtreserver til kønsprodukter, og i november-december går 
laksen i leg. Hunnen vælger et sted med grus- eller stenbund 
og god strøm. Her lægger hun sig på siden og slår kraftigt 
med halen, hvorved sten og gruspartikler hvirvles op og gri
bes af strømmen, indtil der er dannet en aflang grube, der kan 
være op til fem meter lang. Gydningen foregår over gruben 
under voldsom sitren og gaben, og æggene synker ned mellem 
stenene. Æggene gydes ikke alle på en gang, men i flere por-
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tioner med nogle minutters mellemrum. Som regel er der kun 
en enkelt han tilstede, der vogter hunnen og gruben mod 
fremmede laks og andre fisk. 

Under gydningen af en ny portion æg dænges de tidligere 
gydte gerne til med sten og ligger nu godt beskyttede mod 
vandløbenes mange ægrøvere. 

Legen varer i flere dage afbrudt af kortere eller længere 
hvileperioder, hvor parret holder sig i nærheden af legeplad
sen. lalt udgør æggene en fjerdedel af hunnens legemsvægt, 
og der gydes ca. 2.000 æg pr. kg, moderfisken vejer. Efter 
legen er laksen udmattet, meget mager og desuden skrammet 
af sit gravearbejde. Den dårlige kondition gør den udsat for 
infektioner og angreb af skimmelsvampe. Mange falder· som 
bytte for rovfugle, hunde, oddere eller mennesker, når de 
strander eller driver mere eller mindre passivt nedstrøms. I 
Danmark overlever ca. 10 0/o gydningens strabadser, i Norge 
og Sverige endnu færre. De magre udgydte nedfaldslaks sø
ger til havet eller overvintrer i dybe høller inden udvandrin
gen. Samtidig falmer den brogede yngledragt, siderne bliver 
atter sølvfarvede, hannernes krog svinder ind, og ædelysten 
stiger til en glubende appetit. I havet æder laksen tobis, sild 
og torskeyngel, og på denne kraftige kost genvinder den kræf
terne og kan i begyndelsen tage op til et kg på i vægt om 
ugen. Et eller to år senere gyder den igen, og kun ca. 1 pro
mille vil klare at gyde en tredie gang. 

Æggene er 5-7 mm store. De ligger vinteren over og klæk
kes i marts-april, idet udviklingsbastigheden - som for alle fi
skeæg - er afhængig af temperaturen. De nyklækkede unger 
måler ca. 2 cm. De er forsynede med en gigantisk blomme
sæk, som de tærer på næsten halvanden måned, mens de for
holder sig i ro i deres sikre gemmested. Når blommesæk
ken er opbrugt, søger ynglen ind på lavt vand, hvor den lever 
af alle mulige småorganismer, og senere af døgnfluelarver, 
dansemyggelarver og andre vandinsekter. 

I løbet af det første år bliver !akseungen 8-10 cm lang. 
Man kender den fra ørredyngel på de 8-10 blågrå fingermær
ker henad siden med en enkelt rød farveplet i hvert mellem
rum. Ørredungens mærker er mindre velmarkerede, og den 
bar mange små røde farvepletter p~ siderne, hver omgivet af 
en lys ring. Lakseungens fedtfinne er grågrøn, ørredungens 
rødgul. 

Nedgangslaks 

Æg og udvikling 
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Vandringer 

Vækst 
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Efter andet år er de små laks 14-16 cm lange, og i Dan
mark trækker flertallet til havs. I det nordlige Skandinavien 
bliver de i ferskvand et par år længere. Under udtrækket mi
ster laksen sin brogede ungedragt og bliver sølvblank med 
nogle enkelte mørke plettei;. 

Udtrækket finder sted om foråret. Ved ankomsten til elv
eller åmundingen står laksen nogen tid for at vænne sig til 
saltvand og kostforandring. Fødeemnerne bliver nu tanglop
per, rejer, kutlinger og fiskeyngel. 

Man har gennemført mange mærkningsforsøg med laks for 
at studere dens vandringer. Den nordatlantiske laksebestand 
foretager meget lange vandringer, og det vides, at mange laks, 
taget i grønlandske farvande, stammer fra Skotland. Østersø
ens laksebestand er dog meget stationær. Vandrings_hastigheden 
har man i heldige tilfælde kunnet konstatere, og den kan være 
op til 100 km pr. døgn. 

I Østersøen opholder de fleste laks sig kun 1-2 år i havet, 
før de gyder første gang. I vore øvrige farvande synes ophol
det snarere at vare 2-4 år. 

I havet vokser laksen væsentligt hurtigere end i ferskvand. 
Efter et års forløb er den ca. 50 cm lang og vejer et par 
kg. Efter to år har den nået mellemlaks-størrelsen på 70-90 
cm's længde og 4-8 kg, og efter tre år er den en storlaks 
på omkring 1 m's længde og ca. 12 kg tung. 

Når havlaksen skal gyde, vandrer den tilbage til sin barn
doms elv. Det har man vidst siden de første, primitive mærk
ningsforsøg for mere end 300 år siden. Præstationen er blevet 
endnu mere bemærkelsesværdig, efter at moderne mærknings
forsøg har vist, at bestandene på hver side af Atlanten fore
tager gensidige besøg, at mange laks med andre ord gennem
fører oceaniske vandringer på tusinder af kilometer, før de 
med stor sikkerhed indfinder sig i det vandløb, hvor de er 
klækkede. Det har vist sig ved forsøg, at den afgørende fak
tor, der leder dem, når valget mellem de forskellige vandløb 
skal afgøres, er en fantastisk evne til at genkalde sig lugten 
af det vand, hvori de levede i deres pure ungdom for måske 
flere år siden. 

Laksen bærer selv et kort resume af sin livshistorie skrevet 
på sine skæl. Skællene vokser og danner vækstringe, smalle 
om vinteren, brede om sommeren. På skællet kan man tælle 
de smalle årringe, der dannedes i ferskvand, og de brede, der 
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stammer fra den hurtige vækst i havet. Har laksen gydt, kan 
det også aflæses. Gydningen tager så stærkt på konditionen, at 
væksten ikke alene standser, men dele af skællets kanter re
sorberes. Selv om skællet genoptager væksten efter gydningen, 
vil det bære et ar: et gydemærke. 

I enkelte tilfælde er laksen blevet spærret inde i søer, der, Laksens indsø/ormer 

f.eks. i forbindelse med efteristidens landhævninger og sænk-
ninger, har mistet forbindelsen med havet. Den har da dan-
net permanente ferskvandsbestande. Sådanne bestande ken-
des fra flere søer i Nordøstamerika, og i Norge har laksen 
dannet en dværgform, blegen, der er udbredt i forskellige søer, 
der hører til Otraelven. Blegen bliver ikke over 30 cm lang, 
men i Vanern og Ladogasøen findes standformer af laksen, der 
kan nå 1 meters længde. Disse indsøformer af laksen yngler i 
søernes tilløb. I hvert fald et dansk dambrug holder laks, der 
når kønsmodenhed i dammene men kun bliver ca. 50 cm 
lange. 

Laksen er genstand for et værdifuldt fiskeri og tages i havet Fiskeri 

i ruser og bundgarn under vandringerne langs kysterne. I 
Østersøen fiskes den på selve opvækstpladserne med flyden-
de langliner, de såkaldte lakselænker, eller med drivgarn. I 
ferskvand fanges laksen under opgangen i alle mulige faststå-
ende redskaber, der ofte er anbragt i forbindelse med opstem-
ninger, f. eks. ved møller. 

I farvandene omkring Bornholm fisker Danmark ca. 1.000 
tons laks årligt. Det samlede europæiske udbytte svinger om
kring 6.000 tons årligt. 

Laksebåde. 



K endetegn 

Se farvetavlen 
ved side 80 

Udbredelse 

Ørred 
Ørreden, Saima trutta, ligner laksen og kan forveksles med 
den. Den er mere plump i kroppen end laksen, hovedet er 
mere but, halestilken er tykkere, og selve halefinnens bagkant 
er ofte næsten lige afskåret. Tæller man skællene i en skrå
række fra fedtfinnen ned til sidelinien og slutter med sidelini
ens skæl, er der 14-19, almindeligvis 16 skæl. 

En anden forskel på de to arter er formen på første gælle
bues gællegitterstave. Hos ørreden er 2-5 af de øverste og 
nederste stave formede som lave knuder, mens de hos laksen 
alle er stavformede. 

Ørreden kan - ganske vist i Det kaspiske Hav - nå en 
længde på ikke mindre end 140 cm og en vægt på 50 kg. 
Denne lystfiskerdrøm kan dog ikke realiseres i Norden, hvor 
den sjældent bliver 80-100 cm og når en vægt på 10.:...15 kg. 

Vandreformen havørred er udbredt i de nordvesteuropæiske 
kystfarvande fra Hvidehavet og Island til Nordspanien, og 
den findes i hele Østersøen. De mere stationære indlandsfor
mer af ørred har en langt videre udbredelse og findes i Rus
land til Ural og Det kaspiske Hav, i det meste af Lilleasien, 
i Nordafrika og hele Europa. Den er udsat mange steder bl. a. 
i Nordamerika. I Danmark er ørreden udbredt overalt, hvor 
der er egnede vandløb. 

Ørreden snapper efter fluer. 
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Levevis Med hensyn til biologi ligner ørreden sin meget nære slægt
ning, laksen. Den foretager imidlertid ikke nær så lange van
dringer, og den er meget tilbøjelig til at danne stationære 
ferskvandsstammer, der kun fjerner sig meget lidt fra de ste
der, hvor de vokser op. Den er ikke så krævende med hensyn 
til gydepladser som laksen, og den er langt mere hårdfør 
overfor de anstrengelser, der er forbundet med legen. Mens en 
stor del af laksene omkommer i tiden lige efter gydningen, er 
det ikke ualmindeligt, at træffe ørreder, der har gydt adskil
lige gange. Som bos laksen kan tidligere gydninger aflæses på 
skællene som ar, de såkaldte gydemærker. 

Tre slags ørreder Fra gammel tid skelner man mellem tre former for ørred: 
havørred, søørred og bækørred. De yngler alle i ferskvand, 
men bavørreden tilbringer ligesom laksen en opvækstperiode i 
havet. 

Opgang og leg Havørreden viser sig tidligst i vore større åer omkring grund-
lovsdag. De først ankommende ørreder er blanke, og de bar 
endnu ikke antaget de brogede, stærke farver, der karakteri
serer yngledragten. Der foregår en jævn opgang af tidlige 
blanke ørreder i juli og august, og i september begynder der 
at optræde farvede opgangsfisk, ørreder der allerede i havet 
har anlagt yngledragt. I november-december opsøges gyde
pladserne, og selv ganske små bække bliver invaderede. Gyd
ning foregår alle steder, hvor bunden er gruset, og æggene, 
der er lidt mindre end laksens, graves ned under legen. Man 
regner med, at en hun kan gyde ca. 1.500 æg for hvert kg, 
den selv vejer. 

I februar-marts trækker de udgydte, slunkne havørreder 
atter til havs, hvor de hurtigt kommer til kræfter igen. 

Opvækst Æggene klækkes omkring 1. maj. Ynglen vokser i løbet af 
det første år til 8- 10 cm, andet år til 15-18 cm. Ørredynglen 
kendes fra lakseyngel på de mindre velmarkerede mørke plet
ter, hvor lakseynglen har mere velafgrænsede fingermærker. 
Desuden bar ørredynglen talrige små røde punkter på sider
ne, omgivet af lyse ringe. Fedtfinnen er gulligrød. 

Udvandring I Danmark vandrer de fleste unge havørreder til havs som 
toårige, i det nordlige Skandinavien først efter 4-5 år i fersk
vand. Under eller lige efter udvandringen udskiftes den bro
gede ungedragt, og siderne bliver blanke og sølvskinnende. 

I havet lever havørreden af rejer, orme, sildeyngel, bris
linger og andre småfisk. I vore indre farvande trækker ør-
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Nyklækket ørredyngel med blommesæk, som indeholder næring til de 
første dage. 

rederne ikke langt omkring men holder sig i nærheden af 
kyststrækningerne omkring udløbet på den å, hvor de tilbragte 
den pure ungdom. Mærkningsforsøg har vist, at de ørreder, 
der stammer fra vore vestjyske åer, strejfer betydeligt længere 
omkring. 

I havet vokser ørreden ikke tilnærmelsesvis så hurtigt som 
laksen. Efter et års forløb m~ler den 25-35 cm, efter 3 år 
50-55 cm. Allerede efter første år er et stort antal hanner og 
nogle hunner kønsmodne og deltager i gydningen, andre er 
endnu ikke kønsmodne men trækker alligevel op i åerne for 
at overvintre. Her forveksles de iøvrigt ofte med laks. De 
blanke overvintrende ungørreder kaldes ofte grønlændere i 
lystfiskerkredse. 

s øørreden er en indsøform, der forbliver i ferskvand. Den søørreden 

lever i kølige søer med iltrigt vand og er navnlig almindelig i 
bjerglande. I Danmark findes den i forskellige jyske søer. 

D·en gyder om efteråret oppe i søens tilløb, hvor også yng
len tilbringer et års tid, før den bliver blank og vandrer ud i 
søen. Dens vækst kan være fuldt på højde med havørredens 
og fra alpine søer kendes eksemplarer på op til 25 kg. På 
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den anden side findes der overbefolkede søer, hvor ørrederne 
påfører hinanden så skrap fødekonkurrence, at væksten bli
ver meget dårlig, og der dannes ~tusindbrødresamfund« af 
dværgindivider. 

Bækørrede11 Bækørreden er en tredie ørredform. Den tilbringer hele sit 
liv i rindende vand og kan trives selv i meget små vandløb. 
I modsætning til både havørred og søørred bliver· den aldrig 
blank men ændrer sin tværstribede ungedragt direkte til den 
farvede yngledragt, som den beholder også udenfor gydetiden. 
Samtidig får sider og bug ofte en tydelig messingglans. 

Gydningen foregår som bos de andre ørredformer. Væksten 
er dog meget langsom, dårligst i de mindste vandløb, hvor den 
ofte kun er 15-20 cm lang ved kønsmodenbedens indtræden 
i 2-3 års alderen. De små bækørreder gyder kun 50-300 æg, 
og æggene er mindre end hos større ørreder. I større vandløb 
er væksten noget bedre, navnlig hos de individer, der tidligt 
slår ind på at æde fisk: elritse, grundling, strømskalle og navn
lig ørredyngel. På denne kost kan bækørreden undtagelsesvis 
nå en vægt på 2-3 kg. 

Levevis Bækørredens føde består af vandinsekter som larver af 
døgnfluer, vårfluer, desuden snegle, orme, tanglopper og luft
insekter, der snappes ved overfladen. 

Elektrofiskeri efter havørred 
til strygning af æg. 
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Det har vist sig, at ørreden - ligesom ungfisk af laks - har Territorier 

ganske bestemte standpladser i bækken. De unge fisk holder 
ofte til på ganske lavt vand med under 10 cm's dybe. Med 
alderen søger de lidt større dybde, og de største ørreder holder 
til i bøller og kedler, f. eks. under udhængende åbrinker gerne 
med trærødder, sten og lignende gode skjulesteder. Ørredens 
standplads og den nærmeste omegn opfatter den som sit per-
sonlige revir, som hidsigt forsvares mod anmassende frænder. 
Revirets størrelse varierer fra nogle få hundrede cm2 for den 
spæde yngel på lavt vand, til nogle m2 for de gamle erfarne 
fisk. Man må forestille sig bæklejet opdelt i en usynlig men 
højst reel mosaik af sammenstødende store og små territorier, 
der optages af bækkens ørreder efter anciennitet og tempera-
ment. 

Studiet af ørredens territorier har haft den praktiske kon
sekvens, at ørredudsætninger må ses i et andet lys end tidli
gere. Ønsker man at forbedre et vandløbs ørredbestand ved 
udsætning, må sættefiskene igennem et yderst ubehageligt 
spidsrodsløb mellem bækkens faste beboere, og mange af dem 
vil på et tidspunkt havne i en af de større kedler, hvor en 
gedde eller stor ørred nådigt afslutter deres lidelser. Udsæt
ning i ørredtomme vandløb med passende levevilkår er der 

Æg og sæd fra modne Ørreder blandes i en spand, og de befrugtede 
æg over/pres til klækkebakker på en klækkeanstalt. 
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derimod god mening i, og de udsatte ørreder vil hurtigt for
dele territoriemulighederne mellem sig. Bestandsanalyser fore
taget ved elektrofiskeri har vist, at ørredtætheder på 5-20 
fisk pr. 10 m2 er almindelige i gode danske ørredvandløb. 

Kunstig befrugtning Ørreder til udsætning fås som regel fra klækkeanstalter. 
Fremgangsmåden er baseret på kunstig bef;ugtning. Rogn og 
mælk hos de gydemodne ørreder kan klemmes ud, f. eks. i et 
emaljeret fad, ved at stryge med hånden ned over fiskens bug 
mod kønsåbningen. I fadet sikres befrugtningen ved omrøring 
med en fjer. De befrugtede æg anbringes i bakker med per
foreret bund, der anbringes således, at friskt vand til stadig
hed strømmer op mellem æggene. Når fosterets øjne ses klart, 
kaldes æggene øjenæg. De er ret robuste og kan forsendes kø
ligt og fugtigt. Efter klækningen og når blommemassen er 
opbrugt, anbringes ynglen i større beholdere, hvor den fodres 
med findelt tørfoder, skrabet rå milt eller evt. små plankton-

Udsæt11i11ger dyr. Udsætning af ørredyngel kan ske om foråret, mens ynglen 
endnu er spæd, eller man venter til den er vokset lidt til 
og udsætter den som et halvt år gamle sættefisk. Herhjemme 
gør man nu også forsøg med udsætninger af 2-3 år gamle ør
reder i kystfarvandene og de nedre åløb. 

Regnbueørred 

Kendetegn Regnbueørreden, Salmo gairdneri, minder om bækørreden i 
kropsform men kan kendes på det brede rødviolet-iriserende 
bånd, der løber henad siderne. Kroppen er mørkt plettet, og 
pletterne når ud på halefinnen. Den kan nå en længde af ca. 
70 cm og en vægt omkring 7 kg. 

R egnbueørreden er blevet en vigtig eksportartikel for Danmark. 



H er i /a11det findes efterhå11de11 op imod 1000 ørreddambrug. 

Regnbueørreden er ikke hjemmehørende i Danmark, men Dambrngsfisk 

indførtes som dambrugsfisk fra Nordøstamerika. De regnbue-
ørreder, der i dag findes i Europa, er for størstedelens ved-
kommende blandinger af forskellige østamerikanske ørredfor-
mer, hvoraf de vigtigste er steelhead og den egentlige regn-
bueørred. Mens steelhead er en kystfisk og vandrefisk, der 
svarer til havørreden, er den egentlige regnbueørred en stand-
fisk, der står i samme forhold til steelhead, som bækørreden 
til havørreden. Den lever i Sierra Nevadas bjergbække. De 
nævnte to former af regnbueørred, der kan regnes for hørende 
til samme art, har i mange europæiske dambrug bastarderet 
dels indbyrdes dels med en anden indført østamerikansk ør-
redart, cuttbroat. 

På grund af de ukontrollerede im- og eksporter af befrug
tede ørredæg, er de fleste dambrugsfisk bastarder mellem de 
nævnte ørreder. De træffes som desertører i vandløb med 
dambrug og er også gentagne gange forsøgt udsat her i lan
det. Enkelte steder i Europa, bl. a. i Østrig, har regnbueørre
der desuden etableret sig_i vildtlevende bestande. 

De fleste danske udsætningsforsøg er mislykkedes, forment- UdsætningsforsØg 

lig fordi sættefiskene navnlig har slægtet steelhead-formen på 

85 



86 

BENFISK 

og derfor søger til havet ligesom havørreden efter et par års 
forløb. 

De steder, hvor der optræder mange undslupne regnbue
ørreder, har man frygtet, at det skulle gå ud over den mere 
værdifulde naturlige bestand af bækørreder. Forskellige un
dersøgelser i nyere tid tyder på, at regnbueørreden nogle ste
der fortrænger bækørreden, men at de to arter i mange til
fælde udnytter forskellige afsnit af vandløbene. Regnbueør
reden er ikke så følsom som bækørreden overfor høje vand
temperaturer eller så krævende med hensyn til vandkvalitet, 
og tilsyneladende udnytter den flere fødeemner end bækørred. 

Ørredproduktion Sin hovedbetydning har regnbueørreden som dambrugsfisk, 
og Danmark er en af verdens største producenter af damørre
der med en eksport på over 10.000 tons om året. 

I dammene fodres fiskene med industrifisk, især tobis og 
småsild, sperling og hvilling, der findeles i en kværn. Til dam
brugene er knyttet klækkeanstalter, hvor rogn og mælk stry
ges af de modne ørreder, og de befrugtede æg anbringes på 
bakker i rindende vand til klækning, hvis de da ikke skal 
eksporteres som øjenæg. Ynglen fodres med tørfoder den før
ste tid. 

Et særligt forsøgsdambrug i Brøns i Sønderjylland fungerer 
konsulterende for de omkring 600 danske dambrug, der næ
sten alle ligger i Jylland. 

Kildeørred 

K endetegn Kildeørreden, Salvelinus fontinalis, ligner bækørreden men 
kendes fra den på den større mund og navnlig på farveteg
ningen. Ryggen er marmoreret med lyse, bugtede pletter og 
forkanten af bryst-, bug- og gatfinne er hvidkantet med en 
sort stribe. Langs siden har den ofte et bredt violet bånd. 

Den bliver almindeligvis ikke over 30-40 cm lang med en 
vægt op til 1 kg. 

Kildeørreden hører ligesom regnbueørreden til de nordame
rikanske ørredarter, der indførtes til Europa som dambrugs
fisk i slutningen af forrige århundrede. I Amerika har den 
en østlig udbredelse fra Labrador til South Carolina. Som re
sultat af udsætninger eller som efterkommere af undslupne 
dambrugsfisk har vildtlevende bestande etableret sig lokalt 
mange europæiske lande. 

Overfor: K ildeØrreder, forvildet fra dambrug, har dannet vildtlevende 
bestande i flere jyske bække. 





BE F ISK 

Kildeørreden trives bedst i kølige, iltrige kildebække og 
bjergbække, men den forekommer også i en række bjergsøer. I 

Vildtlevende bestande Danmark findes vildtlevende bestande i kildebække ved Rold 
Skov, desuden nær Hald ved Viborg og muligvis andre steder. 
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Ligesom bækørreden danner den i små vandløb langsomt
voksende dværgformer, der bliver kønsmodne i 2-3 års al
deren ved længder på 15- 20 cm. Den er knap så sky som 
ørreden og stiller derfor mere beskedne krav til gode skjule
steder. Føden består som hos ørreden af insektlarver, orme og 
fiskeyngel. 

Den gyder om vinteren på grusede steder med god strøm. 
I gydetiden bliver dens farvespil meget intenst, og den stråler 
i alle regnbuens farver som en af de smukkeste fisk, man 
overhovedet kan træffe på i et europæisk vandløb. Ægantallet 
afhænger af hunnens størrelse men vil sjældent være over 
2.000. Den kan danne bastarder, der iøvrigt er golde, med 
både ørred og regnbueørred. Som dambrugsfisk har kildeør
reden udspillet sin rolle i konkurrence med den mindre kræ
vende regnbueørred. 

Stalling 

Kendetegn Stallingen, Thymallus thymallus, har som de øvrige !aksefisk 
en fedtfinne på rygsiden af halen og kendes på rygfinnen, 
der er meget høj og længere end hovedet målt ved roden. 
Hovedet er spidst med lille mund, og skællene står i meget 
tydelige længderækker. Rygsiden er gulbrunlig, siderne blågrå 
med gullig længdestribning. Ofte fanger man meget mørke 
eksemplarer - sportsfiskernes blåmænd. 

Stallingen kan, omend sjældent, blive 60 cm lang og veje 
2-3 kg, men er normalt i 3-4 års alderen ca. 30 cm lang og 
vejer omkr. 250 g. 

Udbredelse Den er udbredt i Sydengland, Mellemeuropa og landene 
omkring Østersøen og når mod nordøst til Hvidehavsegnene. 
I Danmark fandtes den oprindeligt kun i de sydvestlige dele 
af Jylland, der ikke var dækkede af is under sidste istid. I 
trediverne indførtes den i Uggerby å, Vendsyssel, samt i Gu
denåen, hvor den begge steder slog godt an. 

Levevis Af natur er stallingen en flodfisk, der kræver køligt, klart 
og iltrigt vand for at trives godt. Den holder gerne til i rask 
strøm med gruset bund, hvor den ofte står i lave hØller i læ af 



strømhvirvlerne. Efter dens typiske tilholdssted kalder man i 
Mellemeuropa bjergstrømmenes nedre løb for stallingregionen, 
der afløser den højere liggende forelregion. I den nordlige og 
Østlige del af sit udbredelsesområde indenfor Skandinavien 
findes stallingen desuden i en hel del søer, og i den østlige 
Østersø går den ud i brakvand. Stallingen er mange steder 
gået stærkt tilbage eller blevet udryddet af vandløbsregu
leringer og forureninger. 

Føden består især af bundfaunaens dyr, men den er ikke Føde 

særlig kræsen med udvalget. Tanglopper, vandsnegle og larver 
af døgnfluer, vårfluer, dansemyg og kvægmyg afgræsses på 
sten og planter. Kosten suppleres med alle mulige insekter, 
der fra luften forulykker på vandoverfladen. 

Som de fleste andre ferskvandsfisk æder den lejlighedsvis 
rogn af andre fisk, ligesom de større stallinger gerne tager el
ritse, grundling og yngel af Ørred og laks. 

I løbet af april går stallingen i leg. H annens rygfinne er i Leg og gyd11i11g 

denne tid spillende rødviolet med mørke pletter, og kroppen 
er ofte mørkere end hos hunnen, der altid kan kendes på den 
lavere rygfinne. Gydningen finder sted på ganske lavt vand 
med gruset bund, hvor de gullige æg dækkes af sand og små-
sten, hvirvlet op af hunnens kraftige haleslag. Efter en lille 
månedstid klækkes æggene, og ynglen spredes, efter at blom-
mesækken er brugt op. Væksten er variabel fra vandløb til 
vandløb. I Gudenå er den f. eks. langt bedre end i Lilleå. 
Efter et års forløb er ynglen 7-12 cm lang og et par år efter, 
ved ca. 30 cm's længde bliver hannerne kønsmodne, hunnerne 
gerne et års tid senere. 

I de vandløb, hvor der kan leve stalling, vil der også altid 
være bestande af ørred. Da de to arter i nogen grad lever af 
de samme fødeemner, kan de i de mere fattige vandløb være 
næringskonkurrenter. 

I nogle lande, bl. a. i Danmark, opdrætter man stallingyngel 
til sættefisk, men ynglen er sart og opdrættet ret besværligt. 

Stallingen er en udmærket sportsfisk, der især tages på flue. Sportsfisk 

Den friskfangede fisk har en stram, tirnianagtig lugt, som an-
tydet i navnet thymallus, men kødet er meget velsmagende. 
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Heltgruppe 

Heltslægten omfatter !aksefisk, der i det ydre ligner sild, men 
som straks kan kendes på den lille stråleløse fedtfinne. Lige
som det er tilfældet med laks og ørred, er heltarterne meget 
tilbøjelige til at danne lokale racer og stammer, og variations
bredden er så stor, at artsbestemmelsen kun kan gennemføres 
ved hjælp af statistiske kendetegn efter målinger på et stort 
antal fisk. 

Heltarterne er især udbredt i store søer med køligt og klart 
vand og findes kun i den nordlige halvkugles tempererede 
egne. I Danmark findes arterne helt, snæbel og heltling. 

Helt 

K endetegn Helten, Coregonus lavaretus. Den helt, der findes i Danmark, 
regnes sædvanligvis til ovenstående art, men den er endnu ikke 
blevet grundigt undersøgt i lyset af moderne svenske, svejt
siske og russiske undersøgelser af helt-arterne. 

Helten er en slank laksefisk med overbid. Munden er lille 
og tænderne meget små. Ryg og finner er mørke, siderne 
sølvskinnende. Den kan blive 70 cm, men bliver som regel 
højst 60 cm i Danmark. 

Udbredelse Den er udbredt fra England til de sibirske floder og søer 
og findes desuden i mange alpesøer. I Danmark forekommer 
den mest i de vestjyske åer og især i brakvandsområderne 
Nissum fjord, Ringkøbing fjord og Veststadil fjord. Den træf
fes også fast i Hjarbæk, Randers og Mariager fjorde, men ta
ges iøvrigt kun lejlighedsvis ved de øvrige kyster. Den er med 
held udsat i flere jyske søer. 

Fpde Helten lever for en stor del af planktonorganismer, især 
dafnier, men æder dog også bunddyr, navnlig larver af danse
myg, og døgnfluer, vandbænkebidere, små snegle, muslinger 
og orme. Ofte skelner man mellem to ernæringstyper af helt: 
svævhelt, der overvejende lever af plankton, og bundhelt, der 
i højere grad æder bundorganismer. Svævhelten har gennem
gående et finere udviklet gællegitter end bundhelten. 

Helten er et synsdyr, der kun æder i dagtimerne, hvor 
den kan se sine byttedyr. Som regel går den i stime. 

Lokale stammer Tilsyneladende er helten delt op i større og mindre lokale 
stammer, der hver har sit biologiske særpræg, hvad angår 
gydetid, gydeplads, fødevaner og opholdssted året rundt. I 



HELT-SNÆBEL 

nogle søer optræder den som standfisk og fra andre lande ken
des søer, hvori den på grund af dårlige ernæringsforhold dan
ner langsomtvoksende dværgformer. Andre stammer er van
dreformer, der strejfer om i brakvand for at stige op i åløb 
og floder i legetiden. 

Fra de vestjyske fjorde stiger helten op i åerne for at lege 
fra slutningen af november til midt i december. Fra Ringkø
bing fjord vandrer f. eks. store stimer af gydefisk op gennem 
Von å for at lege i den næsten ferske Stadil fjord. 

Gydningen finder sted over sandbund. Æggene er ca. 3 Gyd11i11g 

mm store og tungere end vand. De klækkes mod slutningen 
af vinteren, og larverne, der kun har en lille blommesæk, be-
gynder straks at svømme omkring i modsætning til den ny-
klækkede yngel af ørred og laks. De små helt lever af plank-
tonets smådyr. 

Helten er meget velsmagende men mærkeligt nok dårligt God spisefisk 

kendt her i landet. Alle vore nabolande sætter derimod stor 
pris på den. I Nissum og Ringkøbing fjorde fiskes årligt 30-
50 tons helt, der eksporteres. 

Snæbel 

Snæbelen, Coregonus oxyrhynchus. Denne art kendes fra den Ke11de1eg11 

almindelige helt på antallet af gællegitterstave på indersiden 
af 1. gællebue. Gitteret har 35-44 stave mod heltens 25-39. 
Kropsformen er ret variabel, men mange steder er snuden 
lang og spids, og det er denne langnæsede type, der har fået 
navnet snæbel. 

Den bliver højst ca. 50 cm lang. 
Udbredelsen strækker sig over søer og brakke vande i Nord- Udbredelse 

europa og det nordlige Asien. Den findes også i en række 
alpesøer. Den typiske form er en vandreform, der trækker 
rundt langs Nordsøkysterne. Den kan træffes i Ringkøbing 
fjord og Limfjorden, men der vides meget lidt om udbredelsen 
i danske farvande på grund af forvekslinger med almindelig 
helt. 

Det er en stimfisk, der holder til nær overfladen, hvor den 
lever af planktonorganismer, med alderen dog også af bund
dyr. 

Gydningen finder sted i floderne om efteråret, og under op
stigningen er den flere steder genstand for fiskeri. 
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Heltling 

K endetegn Heltlingen, Coregonus albula, ligner sin større slægtning helten, 
men kendes let på sit tydelige underbid. I Danmark bliver 
den sjældent over 23 cm lang (ca. 100 g), men i Ladoga kan 

Udbredelse den undtagelsesvis nå 40 cm og 1 kg. Den er udbredt fra det 
nordvestlige Rusland til landene omkring Østersøen, hvor den 
navnlig er almindelig i de finske søer. Den findes også i det 
sydvestlige Norge (Mjosen, Storsjoen) samt i enkelte søer i 
England og Skotland. I den indre Østersø findes der brak
vandsstammer af heltling. I Danmark forekommer den i Silke
borgsøerne samt i den lille Søtorup sø ved Gisselfeld. 

Levevis Heltlingen er en stimfisk, der holder til i søernes frie vand-
masse, hvor den især lever af dafnier og vandlopper. Legetiden 
falder i oktober-november, hvor stimerne enten søger op i 
vandløb eller samler sig på legepladser i søerne, gerne hvor 
bunden er sandet eller gruset. I Danmark synes gydningen at 
finde sted ved vandtemperaturer på 6-7 °. Æggene klæber 
fast ved småsten og planter og klækkes tidligt om foråret. Er 
foråret planktonfattigt, bliver dødeligheden blandt ynglen stor 
og årgangen tilsvarende lille. I mange søer er bestandens stør
relse derfor stærkt svingende. En del af ynglen når kønsmo
denhed allerede det følgende år ved 15-18 cm's længde. Man 
kender også dværgformer af heltling fra overbefolkede næ
ringsfattige søer, hvor de kønsmodne dyr kun måler 7-8 cm. 
Mange fisk dør efter legen, og gennemsnitslevealderen kan 
sættes til ca. 3 år. 

Mærkeligt nok er den meget velsmagende heltling ikke 
genstand for rationelt fiskeri i Danmark; men i Sverige og 
Finland omsættes den for millionbeløb. 

Guldlaks 

K e11deteg11 Guldlaksen, Argentina silus, der ligesom efterfølgende art ofte 
henføres til en særlig familie, Argentinidae, er en ]aksefisk, 
der kun træffes i havet. Den er slank med store, sølv- og 
guldgult skinnende skæl, der let gnides af. Øjet er meget stort, 
snuden kortere end øjets diameter. Den kan blive 50 cm lang. 

Levevis Det er en pelagisk stimfisk og dybvandsfisk, der findes i 
ordatlanten på 100-1.000 m's dybde. I den nordlige Nordsø 

og Skagerrak er den en meget almindelig bifangst i trawlred
skaber. Den lever af lyskrebs og småfisk. Æggene er store og 

Guldlaks 



GULD LAKS-STRØMSILD-SMELT 

svæver på dybt vand. Også ynglen er pelagisk. Kødet er fedt 
og velsmagende, selv om den friske fisk har en mærkelig agur
keagtig lugt. 

Strømsild 

Strømsilden, Argentina sphyraena, ligner guldlaksen men snu- Keiideteg11 

den er lidt længere i forhold til øjediameteren, og den har 
færre skæl. Ca. 25 cm lang. 

Strømsilden er en sydligere form end guldlaksen med ud
bredelse fra Middelhavet til Sydnorge. Den er knyttet til 
lavere vand (30-200 meter) men har ellers samme levevis 
som guldlaksen. Bifangst i trawl i Skagerrak. 

Smelt 

Smelten, Osmerus eperlanus, er en lille halvgennemsigtig lak- Kendeteg11 

sefisk, som man bl. a. kan kende på, at bugfinnerne sidder 
lodret under rygfinnens forkant. Den bar en karakteristisk 
muggen lugt. 10- 15 cm lang i ferskvand, i brakvand sjældent 
over 27 cm. 

Smelten lever i brakvand og ferskvand udbredt fra Nord
rusland til Vesteuropa; en nærstående underart kendes fra 
Sibirien og Nordamerika. I Norge findes den kun i Oslofjord 
og i indlandets sydøstligste dele. 

I Danmark kendes smelten fra Furesøen, Gudenåsystemets 
søer og adskillige andre jyske søer. Desuden er der smeltbe-
stande i Vadehavet og i mange af vore brakke fjorde og nor. 

Smelten lever som fritsvømmende stimfisk, der navnlig tri
ves i store kølige og dybe søer. Her ernærer den sig af plank-
tondyr, især dafnier og vandlopper, men kan også æde bund-
dyr og med alderen yngel af f. eks. løje, heltling og - smelt. 
Det meste af året holder den sig på 10-30 meters dybde. I 
søerne er den et vigtigt fødeemne for aborren. 

Mens ferskvandssmelten er standfisk, består bestandene ved 
havets kyster af vandrende smelt, der i gydetiden søger op i 
ferskvand. Navnlig i den indre Østersø er der store bestande 
af vandresmelt. 

Udbredelse 

Levevis 

Vandrefisk 
og standfisk 

Gydetiden ligger straks efter issmeltningen i mar ts-april. Gydning og opvækst 

De kønsmodne fisk søger ind på grundt vand - for vandre
smeltens vedkommende ofte højt op i vandløbene - og legen 
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finder sted over sand- eller grusbund. Efter legen dør et stort 
antal smelt af sygdom eller udmattelse. Æggene - ialt ca. 
10.000 pr. dyr - har en klæbrig ydre æghinde, der sprænges 
og krænges om til en stilkagtig dannelse, som et stykke tid 
fæstner ægget til sten eller planter. Efter 3-5 uger klækkes 
æggene, og larverne, der er langstrakte og gennemsigtige, be
gynder livet med at æde mikroskopiske planktonorganismer. 
Er planktonproduktionen fattig på dette følsomme stadium 
af smeltens liv, dør store mængder yngel, og hænder dette 
et par år i træk, kan smeltbestanden gå meget stærkt tilbage. 
Omvendt taler man om smeltår, når usædvanlig heldige 
yngle- og opvækstbetingelser pludselig gør bestanden abnormt 
talrig. 

Væksten er ret langsom. Det viser sig, at individer, der 
overvejende æder fisk, vokser hurtigere og bliver væsentligt 
større, end de der lever af plankton. Søformerne bliver køns
modne 1 ½-2½ år gamle ved 8-10 cm's længde, brakvands
smelten et år eller to senere ved 15-18 cm's længde. 

Navnlig vandresmelten fiskes til olieudvinding og fiskemel. 
I Danmark fiskes 20-30 tons smelt årligt i Ringkøbing og 
Stadil fjorde. 

Geddeorden 

De få fisk, der hører til geddeordenen, hører alle hjemme i 
ferskvand. Kun geddefamilien er repræsenteret i Danmark, 
men med en nok så velkendt art. 

Gedde 

Kendetegn Gedden, Esox lucius. Geddens krop er lang med næsten pa
rallelt gående ryg- og buglinie. Snuden danner et fladt næb 
med underbid, og mange af mundhulens knogler er bevæb
nede med en tæt belægning-af sylespidse bagudrettede tænder. 
Særligt bemærkes underkæbens dobbelte række af lange og 
kraftige gribetænder. Geddens ryg- og bugfinner er placerede 
meget langt tilbage nær halefinnen. 

Farver Farven varierer i nogen grad efter omgivelserne. Ofte er 
gedden nærmest olivengrøn på ryggen, mens farven på sider
ne er mere ren grøn med gule marmoreringer, der giver ka
rakter af uregelmæssige skråstriber. Bugen er hvidlig. Hos ged-



der fra vegetationsrige søer, dominerer den græsgrønne farve, 
græsgedder, mens gedder fra åbent vand, f. eks. brakvands
gedderne ved vore kyster, er mere gullige. 

Gedden kan blive 150 cm lang, nogle steder opgives end
da 190 cm, veje ca. 35 kg og blive over 30 år gammel. 
Det er dog kun hunnerne, der - yderst sjældent - kan blive 
så store og så gamle. En dansk rekordgedde fra Grarup Sø 
vejede 26,5 kg og var 150 cm lang. Maksimalstørrelsen for 
hanner er 90-100 cm svarende til 5-8 kg, men over 4 kg 
er de vistnok aldrig taget i Danmark. 

Gedden er udbredt over hele Europa bortset fra Den pyre
næiske Halvø, Syditalien og dele af Balkan. I Norge findes den 
dog kun i de sydøstlige dele og i Finmarken. Den forekommer 
desuden i hele Rusland og det nordlige Asien, og i et bredt 
bælte tværs over Nordamerika. 

Gedden findes i snart sagt alle slags store og små vandan
samlinger bortset fra de sureste mosehuller. Den trives også 
godt i brakvand og findes fra Smålandshavet og det sydlige 
Øresund langs alle Østersøens kyster. Selv i ret små bække 
finder man almindeligvis gedder, nemlig hvor bæklejet er hulet 
ud til kedler eller bøller, og vandet derfor relativt roligt og 
dybt. I søer og brakvand opholder den sig om sommeren mest 
i bredzonen, ofte i randen af rankegrøden, hvor den velca
moufleret står urørlig, lurende på fisk. 

Gedden trives 
11æsten overalt i 
fersk- og brakva11d. 

Udbredelse 
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Gedden kan sluge fisk, der er næsten halvt sd store som den selv. 

Føde Gedden er vor største og grådigste rovfisk. Foruden skaller 
rudskaller, løjer, aborrer eller i Østersøen brisling og sild, 
æder den med ligeså stor naturlighed mindre artsfæller. Græn
sen for byttets størrelse sættes i virkeligheden af geddens gab, 
og i almindelighed vil den ikke være i stand til at nedsvælge 
et bytte, der er større end ca. 50 procent af dens egen vægt. 
Undertiden ender grådigheden med en tragedie, idet morde
ren kvæles under udøvelsen af sin gerning. Et bytte, der er så 
stort, at geddens gab opspiles maksimalt, kan den nemlig ikke 
længere slippe på grund af underkæbens bagudrettede tænder. 

Hugget Gedden springer på sit bytte med et lynsnart og meget kraf-
tigt slag med halen. Ryg- og gatfinne sidder så langt tilbage, 
at de sammen med halefinnen danner en stor flade, der giver 
et glimrende afsæt til springet. Gedden kan forfejle sit hug. 



GEDDE 

Det sker navnlig i uklart vand, fordi den under springet støt
ter sig på synet, og nogle hævder - måske med rette - at det 
er årsagen til dens tilbagegang i mange af vore søer, hvor 
vandet i de senere år er blevet uklart. En blind gedde dør 
imidlertid ikke af sult, fordi den som andre fisk foruden synet 
kan støtte sig til den mærkelige følesans, der er knyttet til 
sideliniens fintmærkende sanseorganer, og som tillader den at 
føle et ret detaljeret billede af sine omgivel_ser. 

I små vandhuller, hvor det kan knibe at skaffe sig fisk, 
kan gedden klare sig ved at æde vandinsekter og vandbænke
bidere - en mager kost, der sætter sig spor i en dårlig vækst. 

Gedden er en forårsgyder. I marts-april stiger temperaturen 
i overfladevandet langsomt, og ved 2-7° søger gedderne fra 
overvintringen på dybere vand ind på det helt lave. Ofte 
benytter de oversvømmede engstrækninger til legen, selv om 
vanddybden kun er en snes centimeter. Legen foregår også i 
brakvand men først i april-maj f. eks. i farvandene omkring 
Sydsjælland og Bornholm. 

Det viser sig ved mærkningsforsøg, at den enkelte gedde 
år efter år anvender samme yngleplads. Sædvanligvis kommer 
hannerne tidligst, hunnerne nogle dage senere. 

Hunnerne gyder ikke al rognen på en gang, den modnes og 
gydes i flere mindre portioner over en månedstid. Store hun
ner kan gyde over 500.000 æg. 

Sædvanligvis kan man regne med 15.-20.000 æg pr. kg 
vægt af moderdyret. Æggene er 2-3 mm store, og de klæber 
fast til plantedele, hvor de bliver siddende et par uger til 
klækningen. 

Den nyklækkede lille gedde er ikke fuldt udviklet. Den 
mangler mund, og blommesækken er ikke fortæret. Ved hjælp 
af hæfteorganer foran på hovedet sidder den ubevægeligt 
i endnu to uger, før den begynder at svømme omkring. 

I begyndelsen er den kun istand til at æde de mindste 
planktondyr, men den vokser hurtigt, og i maj-juli er den 

Gydning 

Mærkningsforsøg 

Udvikling og vækst 

En gedde på 62 cm 
indeholdt i maven 
11 skaller, 1 brasen 
og 4 aborrer. 



Skadelig i 
prredvandlØb 

Fiskeri 
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allerede 3-5 cm lang og æder løs af årets nyklækkede yngel 
af skalle og andre fisk. Om efteråret er den 10-20 cm. 

Geddens vækst er meget hurtig, men varierer stærkt efter 
fødevilkårene. Undertiden kan den nå en vægt af 1 kg på 
2-3 år, men det er nok mere normalt, at den er 4-6 år om 
det. Hannerne bliver gerne kønsmodne i 2 års alderen, hun
nerne et par år senere. 

I ørredvandløb er gedden yderst skadelig både som næ
rings- og pladskonkurrent for ørreden, men navnlig fordi den 
også vil æde en mængde ørred. Man kan komme ondet til 
livs ved at luge vandløbet systematisk ved elektrofiskeri. De 
bedøvede ørreder lader man drive nedstrøms og komme sig, 
gedderne fjerner man. Erfaringen viser, at en sådan lugning 
må foretages årligt eller hvertandet år, fordi geddernes gamle 
standpladser forbavsende hurtigt overtages af nyindvandrede 
yngre gedder. Mærkninger har vist, at de ældre gedder er ret 
stationære, at de faktisk har hver deres større eller mindre 
territorium. 

For at indføre gedden i småsøer, hvor den ikke findes, eller 
for at forbedre en allerede eksisterende geddebestand, udsæt
ter man ofte geddeyngel hentet fra en klækkeanstalt. Ynglen 
skal spredes godt ved udsætningen, for at modvirke tab ved 
de små gedders kannibalistiske tilbøjeligheder. 

Gedden hører til de værdifulde fisk og er samtidig en af 
vore mest yndede sportsfisk. Det kan skønnes, at det samlede 
danske fiskeri af gedde ligger på omkring 100 tons årligt in
klusive den betydelige andel, der fiskes af erhvervsfiskere. 
Der er fastsat et mindstemål på 40 cm gældende for både 
fersk- og brakvand. 



Iniomider 

Disse fisk, hvoraf kun få har danske navne, skal nævnes for 
fuldstændighedens skyld, da enkelte arter undertiden tages i 
Skagerrak. 

Ordenen er i nær slægt med sildeordenen, men adskiller sig 
bl. a. ved, at øvre mundrand dannes alene af mellemkæbe
benene. 

Alle arterne er marine, og de fleste er dybhavsfisk, hvoraf 
enkelte findes til 6.000 m's dybde. Det er i hovedsagen oce
aniske rovdyr. 

Lakstobiserne er meget slanke spidssnudede, geddelignende Lakstobiser 

rovfisk. De lever på mellemstore dybder, hvor de ernærer sig 
af lyskrebs, ]aksesild og pelagiske blæksprutter. Voksne eks-
emplarer fanges sjældent, fordi det er oceaniske dybtsvøm-
mende fisk. To arter er fanget nogle få gange i Skagerrak: 
Krøyers lakstobis, Paralepis atlanticus, er taget opdrevet på 
stranden ved Skagen og en enkelt gang fisket nordvest for 
Skagen. En nærstående art, Reinhardts lakstobis, P. corego
noides, er ligeledes taget et par gange. Alle fire eksemplarer 
målte 50- 56 cm. Lakstobisernes hovedudbredelse omfatter 
de varmere dele af verdenshavene. 

Prikfiskene er en gruppe meget almindelige oceaniske, pe- Prikfisk 

lagiske småfisk, der har fået deres navn på grund af de talrige, 
små, runde lysorganer, der er fordelt, navnlig på deres under-
side. De lever på 200-600 m's dybde, men mange af dem fore-
tager døgnvandringer og kan træffes nær overfladen i natte-
timerne. Lilie prikfisk, M yctophum punctatum, og Krøyers 
prikfisk, Lampanyctus resplendens, er enkelte gange fundet 
ilanddrevet eller i fiskemaver fra vore farvande. 

Prikfiskene forekommer i meget store stimer nogle hundrede 
meter under overfladen og næsten altid udenfor fastlandssok
lerne. De udgør en vigtig føde bl. a. for mange tunfiskearter. 

Karpegruppe 

Denne fiskegruppe er meget artsrig og omfatter næsten ude- Kendetegn 

lukkende ferskvandsformer. Fælles for gruppens medlemmer 
er den ejendommelighed, at det indre Øre, labyrinten, står i 
forbindelse med svømmeblærens væg gennem en kæde på 
fire små ben. Gennem disse weberske knogler forplantes 
svingninger fra svømmeblæren fremkaldt f. eks. af lydbølger. 
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Høreevne I overensstemmelse hermed er høreevnen hos arterne gen
nemgående fortrinlig. 

Svømmeblæren er todelt ved en indsnøring og står ligesom 
hos sildeordenen, i forbindelse med spiserøret gennem en 
luftgang. Det er også karakteristisk, at bugfinnerne sidder 
langt tilbage. 

Karpefamilien, smerlingefamilien og mallerne hører til kar
pegruppen. 

Karpefamilie 

Denne fiskefamilie omfatter ca. 10 procent af alle kendte fisk. 
De har kun en rygfinne og en gatfinne, og der er ikke udvik
let nogen fedtfinne. Kroppen er skælklædt. Munden er tand
løs, men de nedre svælgben har nogle kraftige tænder, der 
virker mod en forhornet, gulligbrun plade, karpestenen, der er 
placeret i spiserørets loft. 

!alt kendes 15 arter fra Danmark, deraf et par indførte. 

Karpe 

Ke11deteg11 Karpen, Cyprinus carpio. Blandt karpefiskene kan karpen let 
kendes på den lange rygfinne, og på at overmunden har fire 
skægtråde. Ligesom hos karudsen er der forrest i ryg- og gat
finnen en kraftig stiv pig, der er en omdannet blødstråle. 
Kropsformen er slank hos vildkarper, høj hos de fleste kultur
former. 

Karpen kan blive over 1 m lang, veje 25-30 kg og blive 
ca. 40 år gammel. Som man kunne vente, findes der mange 
ældre, tvivlsomme beretninger om endnu større og mere end 
100 år gamle karper. 

Indført fra Asien Karpen er egentlig en asiatisk fisk, der oprindelig var ud-
bredt i Manchuriet og vistnok i et bælte helt over til sorte
havsfloderne. Allerede for mere end 2.000 år siden anvendtes 
den af kineserne som dambrugsfisk. Det var antagelig ro
merne, der bragte karpedambruget til Europa fra Lilleasien. 
Fra Sydeuropa bredte kendskabet til karpeavl sig med kloster
ordnerne, især benediktinerne. 1560 omtales for første gang 
karpedamme i Danmark, og ved Gisselfeld findes stadig kar
pedamme, der har været drevet uafbrudt i 400 år, siden Pe
der Oxe anlagde dem. 



Foruden i sin vilde form optræder karpen i en række kultur
stammer frembragt ved målbevidst avlsarbejde. 

Samtidig kan dens skælbeklædning variere betinget af arve
lige anlæg, og man kan skelne mellem følgende fire hoved
typer: skælkarper er dækket af ensartede skæl på normal vis. 
Spejlkarper har dels nøgne hudpartier dels uregelmæssige grup
per af abnormt store spejlskæl. Radkarper har en enkelt række 
normale skæl langs ryggen og desuden en række ensartede 
spejlskæl henad sidelinien, mens resten af huden er nøgen. 
Læderkarper er næsten fuldstændig skælløse karper. Udfra et 
husmoderligt synspunkt er læderkarper ideelle, men det har 
vist sig, at kun skælkarper og spejlkarper kan rendyrkes, mens 
radkarper og læderkarper er bastarder, hvis afkom altid spalter 
ud til alle fire typer. 

Karpen er indført overalt i verden fra troperne til ca. 60° 
nordlig bredde. I Danmark drives karpeavl endnu ved enkelte 
større godser f. eks. Bregentved, Gisselfeld, Skjoldenæsholm 
og Gråsten, men årsudbyttet er kun nogle få tons. I en del 
søer og voldgrave landet over findes bestande af frivandskar
per, stammende fra udsætninger eller undslupne dambrugsfisk. 

Spejlkarpe 

Guldkarpen, 
en velkendt 
k11/t11rform. 

Skæ/beklæd11i11g 

Karpedambrug 
i D anmark 
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Karpen er en lavvandsbeboer, der trives bedst på mudder
bund i mere eller mindre tilgroede, lurie søer eller i langsomt 
flydende vand, som man finder det i de nedre løb af de store 
europæiske floder. Vildkarpen er en meget forsigtig og sky 
fisk, der ganske overvejende er aktiv i døgnets mørke timer. 

FØde Kosten spænder over planktonets dafnier og vandlopper, 
vegetationens snegle, vandedderkopper og insektlarver og 
dyndbundens fauna af dansemyggelarver, døgnfluelarver, ær
temuslinger, vandbænkebidere, orme etc. Samtidig ynder kar
pen plantefrø, skudspidser og alger, og i karpeavlen fedes 
karpen med et tilskudsfoder af f. eks. lupinfrø, korn eller 
sojaskrot. Den er med andre ord nærmest altædende, men en 
typisk fredfisk, der kun undtagelsesvis æder småfisk, salaman
dre og lignende. 

Leg Legen foregår i maj-juli på ganske lavt vand, ofte kun 20-
30 cm dybt. Vildkarperne vælger ofte oversvømmede enge til 
legen. Karpen kræver vandtemperaturer på 17- 20° for at gå 
i leg og har derfor ikke de bedste vilkår på vore bredde
grader. Ægantallet ligger på ca. 130.000 pr. kg moderfisken 
vejer. Æggene, der måler ca. 1 mm ved gydningen, svulmer 
op til dobbelt ruinfang i vandet. De er klæbrige og fæstner 
sig til vandplanter eller græsstrå. De klækkes efter en ugestid, 
og larverne tærer et par dage på deres blommesæk, før de 
bliver aktive og samler sig ved vandoverfladen for at fylde 
svømmeblæren med luft. 

Karpen har været holdt som dambrugsfisk i m ere end 2000 år. Den 
er ligesom karudsen fantastisk sejlivet. 



Karper i leg på e11 
oversvp111111et græsmark. 

Ynglen lever af mikroskopiske alger og dyr. Væksten er 
meget variabel og afhængig af ernæringsforholdene. I USA Vækst 

har karpen bredt sig stærkt efter at være blevet indført i slut-
ningen af forrige århundrede, og den danner nu altfor tætte 
bestande, der består af små dårligt voksende individer (tu
sindbrødresamfund). I veldrevne karpedamme fås spisekar-
per med en stykvægt på 1.250 g efter tre somres opfedning. 
Ved hurtig vækst bliver kropsformen meget høj, mens vild-
karper, der som regel vokser langsommere, har slank krop. 

Så snart vandtemperaturen om efteråret falder til ca. 10°, Hdrd/Ørhed 

ophører karperne med at æde. De opsøger dybe frostfrie ste-
der, hvor de står i tætte flokke vinteren igennem hvilende på 
selve bunden. De er ligesom karudsen meget hårdføre overfor 
dårlige iltforhold og tolerante med hensyn til vandets kvalitet. 
I løbet af vinterhalvåret, hvor de ikke æder, taber de om-
kring 10 °/o i vægt. Kønsmodenhed nås efter 3-4 års forløb. 

Karpen er meget vanskelig at fange. I karpedamme foregår 
udfiskningen ved tømning af dammen, men i frie vande er det 
sin egen sag at få fat i karperne. De er uovertrufne til at und
gå vod og uhyre mistænksomme overfor kroge med lækker agn. 

På land er karpen fuldstændig passiv og meget sejlivet. Den 
tåler mange timers ophold i luften, blot den holdes fugtigt. I 
Sydøsteuropa spiller den stadig en betydelig økonomisk rolle 
som spisefisk. 
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Karuds 

Kendetegn Karudsen, Carassius carassius. Ligesom sin nære slægtning, 
karpen, har karudsen en lang rygfinne med en stiv, uægte pig
stråle forrest. Fra karpen kan den kendes på manglen af 
stråle forrest. Modsat karpen har den ingen skægtråde. Den 
er sortegrøn på rygsiden, olivengrøn med messingglans på si
derne og gullig på bugsiden. 

Hvor vækstforholdene er gode, kan karudsen blive op til 
45 cm og veje ca. 3,5 kg. 

Udbredelse Karudsen er udbredt over Mellem- og Nordeuropa i et 
bredt bælte tværs over Asien til floderne Lena og Amur, hvor 
den dog muligvis erstattes af sin meget nære slægtning, sølv
karudsen, der er vildformen til guldfisken. Karudsens oprinde
lige udbredelse er vanskelig at fastslå, fordi den ligesom kar
pen, fra tidlig Middelalder er blevet udsat utallige steder. Den 
er f.eks. kunstigt udsat i Spanien, Frankrig og Norge. 

Der er ingen tvivl om, at karudsen er den mest hårdføre 
af alle vore ferskvandsfisk. Den er navnlig karakteristisk for 

Karudsen kan trives selv i meget smd damme, hvor den udsættes for 
frost og iltmangel. 



KARUDS 

alle slags moser og tilgroede smådamme og findes ofte i selv 
meget små vandansamlinger, hvor den tåler en høj grad af 
forurening og iltmangel, og hvor den er den eneste fiskeart, 
der kan klare sig. 

Man skelner mellem to hovedtyper af karudser: den ene Damkaruds 

type, damkarudsen, er en langsomtvoksende, storhovedet 
dværgform, opstået i små overbefolkede vandhuller med dår-
lige ernæringsbetingelser. Damkarudsen bliver ofte kun 8-15 
cm. Den anden type, søkarudsen, er en højrygget, kraftig form, Spkaruds 

der opstår under gode ernærings- og pladsforhold, f. eks. i ad
skillige af vore søer, hvor den kan blive op til 45 cm. Der 
har været en del diskussion om, hvorvidt søkarudsen virkelig 
blot er en hurtigere voksende form af damkarudsen, eller om 
der også er arvelige forskelle mellem de to former. Tilsyne
ladende findes der dog overgangsformer mellem de to former. 
Man kan ikke sige, at spørgsmålet er endelig løst, og selv om 
karudsen er en uhyre almindelig fisk, er en grundig viden-
skabelig undersøgelse af dens biologi mærkeligt nok aldrig 
blevet gennemført. 

Karudsen lever af myggelarver og andre små insektlarver, Føde 

dafnier, vandbænkebidere, snegle og plantedele. Søkarudsen 
lever næsten udelukkende af plankton. 

Den leger i maj-juni, når vandtemperaturen er kommet op Leg 

over 14-15°, og den foretrækker 19-20°. Så høje tempera-
turer opstår der imidlertid hurtigt i lavt, stillestående vand 
efter et par dages solskin. Gydningen foregår i flere omgange 
med nogle dages mellemrum. De lyserøde æg måler ca. 1,5 
mm. De er klæbrige og hæfter sig på strå, grene og vand
planter. Efter en ugestid udklækkes ungerne, der er forsynet 
med en lille blommesæk til at tære på det første par dage. I 
den tid sidder de helt stille fæstnet til plantedele og lignende 
ved hjælp af hæfteorganer, der sidder foran øjnene. De svøm-
mer så op til vandoverfladen for at fylde svømmeblæren og 
starter livet som planktonædere i småstimer på lavt vand i 
bredzonen. 

Som nævnt er væksten ganske afhængig af ernæringsbetin
gelserne. Darnkarudsen er gerne kønsmoden i 3-4 års alderen 
ved 8-15 cm's længde. 

Om vinteren går karudsen i en slags dvale i den forstand, Vinterdvale 

at den, ligesom karpen og flere andre af karpefiskene, opsø-
ger dybe frostfrie steder, hvor den står passivt, støttet på mud-
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derbunden og kun sjældent flytter sig lidt. I lavvandede pytter 
og damme, der bundfryser, · kan karudsen ofte overleve ved 
at bore sig et stykke ned i den øverste helt løse del af mud
deret, såfremt ikke også dette fryser. 

Krydsning med karpe Karudsen holdes nogle steder i Mellemeuropa som dam-
brugsfisk, navnlig hvor forholdene stiller krav om lidt større 
hårdførhed, end karpen kan opvise. Dens kød regnes for 
mindre værdifuldt end karpens. Man kan også gennem kun
stig befrugtning fremstille krydsninger mellem karpe og karuds. 
Bastarderne, der er golde, har arvet noget af karudsens hård
førhed overfor dårlige omverdensfaktorer, sygdomme og pa
rasitangreb og noget af karpens gode væksthastighed. De ud
sættes og opfedes i tørvegrave og andre småvande. 

uønsket konkurrent Herhjemme er karudsen nærmest at opfatte som ukrudt, 
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der påfører de økonomisk mere værdifulde fisk en uønsket 
næringskonkurrence. Stedvis kan den dog være en vigtig føde 
for bredhovedet ål. Den anvendes af lystfiskere som agn på 
grund af sin sejlivethed men er uden sportslig interesse ud
over sylteglasstadiet. Søkarudsen, der kan være en god men 
benrig spisefisk, bider meget sjældent på krog, da den nor
malt lever af plankton. 

Sølvkaruds 

Kendetegn Sølvkarudsen, guldfisken, Carrasius auratus. Guldfiskens vild
form hedder sølvkaruds. Det er en nær slægtning af karudsen, 
og mens den kultiverede røde varietet, guldfisken, let kendes, 
er vildformen betydeligt vanskeligere at skelne fra karudsen. 
Sølvkarudsen har sølvhvide sider. Talt langs sidelinien er der 
27-31 skæl, hvor karudsen har 31- 35 skæl. Første gællebue 
har endvidere 35-48 gællegitterstave mod karudsens 23- 33. 

Den bliver i almindelighed ikke over 20 cm, men kan un
der særligt gode ernærings- og pladsforhold blive 45 cm og 
veje 3 kg. 

Ind/Ørt fra Asien Sølvkarudsens egentlige hjem er Østasien, hvor den ligesom 
den almindelige karuds, lever i tilgroede småvande og i de 
store floders nedre, rolige løb. Den oprindelige udbredelse til
sløres af de mange steder, hvor den i tidens løb er blevet 
udsat. Det har vist sig, at den har en videre udbredelse i 
Europa, end man hidtil har vidst, hvilket skyldes, at den så 
let forveksles med karudsen. Det vides ikke, om der eventuelt 



SØLVKARUDS 

forekommer enkelte vildtlevende bestande i Danmark stam
mende fra udsætninger. 

I levevis svarer den ganske til karudsen, men dens yngle- Forpla11111i11g 

biologi rummer et højst ejendommeligt træk. Mens bestandene 
i Kina og det østlige Sibirien består af lige mange hanner og 
hunner, viser det sig, at bestandene i Sydøsteuropa mange 
steder udelukkende består af hunner. Disse hunner forplanter 
sig ved leg med hanner af andre karpefisk, f. eks. karpe og 
almindelig karuds. Der sker imidlertid ikke nogen egentlig be-
frugtning, da sædcellerne er artsfremmede for æggene. De 
trænger nok ind, men går tilgrunde ·uden at deres kerner smel-
ter sammen med ægkernerne, som normalt ved en befrugt-
ning. Processen pirrer ikke desto mindre ægget til at begynde 
de normale delinger, og alt afkommet bliver til hunner, da 
fostrene jo kun har moderens arveanlæg. 

Guldfisken er en farvevarietet af sølvkarudsen, og ligesom Guldfisk i 11at11re11 

slørhaler og teleskopfisk en kulturform opstået ved forædling 
i Kina og Japan. Mens de mere ejendommeligt udseende va-
rieteter slet ikke kan klare sig i naturen mere, er guldfisken 
mere oprindelig. Forvildede bestande findes mange steder i 
Mellem- og Sydeuropa og muligvis også i Danmark. I løbet 
af nogle få generationer i naturen mister guldfisken sin røde 

Guldfisken er let k endelig. Vild/ormen, sølvkaruds, ligner den almin
delige karuds til forveksling. 



Gennem mdlbevidst 
avlsarbejde har de 

asiatiske dambrugere 
frembragt mange 
bizarre varieteter 

af guldfisken. 
Her slørhale. 

farve - i modsat fald ville den næppe heller have større chan
cer overfor rovfiskene, der har et udmærket farvesyn. Kun 
ved stadig udvælgelse af egnede avlsdyr kan farvevarieteterne 
opretholdes. 

Som ung er guldfisken sølvgrå. Først efter måneders for
løb viser de rødgule pigmenter sig. Dette skyldes iøvrigt, at 
det mørke pigment i huden, der normalt dækker de rødgule 
pigmenter, gradvis forsvinder. Adskillige karpefisk har anlæg 
for rødgul farvning, og man opdrætter f. eks. guldsudere og 
guldemter. Også den almindelige karuds kan være rødgul. 

Grundling 

Kendetegn Grundlingen, Gobio gobio, er en lille, slank fisk med kort 
rygfinne, let opadvendte øjne og en skægtråd i hver mundvig. 
Den er grågrøn eller brunl/g, spættet med små, sorte pletter på 
oversiden. Siderne er grålige med en række større, mørke plet
ter, bugen er sølvhvid. 
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Den bliver normalt 8-14 cm, maksimalt 20 cm. 
Udbredelse Den har en vid udbredelse, der strækker sig over Europa 

fra Norditalien og de franske Pyrenæer til De britiske Øer og 
mod øst over Sydsverige, Sydfinland og hele Sovjetunionen. 
I Norge mangler den fuldstændigt. I Danmark er den alminde-



GRUNDLING-SUDER 

lig i Midt- og Østjylland, og på Sjælland er den kendt fra 
Arresø, Sjælsø, Gyrstinge Sø og Susåen. 

Grundlingen lever i hurtigt rindende, klart vand med grus
bund, og kan også findes langs de større søers åbne bræn
dingskyster, hvor vandet næsten altid er i bevægelse. 

Det er en udpræget bundfisk, hvis føde består af bækkens Levevis 

insektlarver, orme og krebsdyr og lejlighedsvis rogn af andre 
fisk. Munden, der sidder lavt, kan skydes ud, og føden suges 
ind, som med en pipette. Også om vinteren er den aktiv. 

Grundlingens legetid falder i fors~mmeren. Som mange kar- Gydning 

pefisk får hannen i gydetiden et udslæt af legevorter på hove-
det, og den forreste del af kroppen. De gydemodne dyr søger 
ind på ganske lavt vand, og æggene afgives i flere portioner 
med nogle dages mellemrum. Ialt gydes et par tusinde æg. 
Æggene er med 1,5 mm ret store for så lille en fisk. De klæ-
ber til sten og planter og klækkes efter et par ugers forløb. 
Den nyklækkede yngel holder til på bunden og færdes i små-
stimer, der er meget stationære. Også de voksne grundlinger 
færdes i flokke. 

Herhjemme anvendes grundlingen ikke, men så lille den 
er, er den meget værdsat som spisefisk i Frankrig på grund af 
sit velsmagende kød. 

Suder 

Suderen, Tinea tinca, kendes let på den mørkegrønne eller Kendeteg11 

brunlige farve, der har messingglans, og på den slimede hud 
med små skæl. Finnerne har blødt afrundede hjørner, hale-
finnens bagkant er næsten lige afskåret. I hver mundvig har 
den en meget lille skægtråd. 

Størrelsen er sjældent op til 40-50 cm og 2,5 kg. Fra Øst
europa er der rekordangivelser på 70 cm og ca. 8 kg. 

Suderen er udbredt over hele Europa bortset fra de nord- Udbredelse 

ligste egne og når i Sovjetunionen til Jenisej. I Norge fore-
kommer den kun i det sydøstligste hjørne. På Island og Fær-
øerne findes den ikke. 

I Danmark er den kun ualmindelig i Vestjylland og nord 
for Limfjorden. Enkelte steder i vore fjorde træffes den i 
brakvand, men dens naturlige opholdssted er de rolige åløb og 
navnlig alle slags tilgroede småvande med mudderbund og 
helst med lavvandede partier, som sommersolen kan lune. 
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Føde Den holder til ved bunden, hvor den lever af de røde myg
gelarver, døgnfluelarver, ærtemuslinger, snegle og andre små
dyr. Det er en ret sky fisk, der navnlig fouragerer tidligt om 
morgenen og sent om aftenen. Den færdes ofte i småflokke, 
navnlig som yngre, og fjerner sig sjældent langt fra de vante 
steder indenfor en sø. 

Gydning Suderen gyder først ved vandtemperaturer omkring 19- 20°, 
gerne i juni måned eller endnu senere. Legen finder sted 
mellem vandplanterne på lavt vand, og den foregår i flere 
omgange med helt op til to ugers mellemrum. Ægantallet er 
ret højt og kan sættes til ca. 600.000 pr. kg, rognfisken vejer. 
Æggene er knapt 1 mm store og kun svagt klæbrige. De spre
des over bund og planter. Ved den høje temperatur klækkes 
æggene på få dage, og ynglen, der måler en halv cm, fæstner 
sig til blade og stængler ved hjælp af deres larvehæfteorgan. • 
Efter en uges tid har de opbrugt blommemassen og begynder 
at æde små planktonorganismer. 

Vækst Suderen vokser langsomt og bliver det første år sjældent 
over 4-8 cm lang. I overbefolkede damme bliver væksten 
meget sløj, og der dannes et :,, tusindbrødresamfund« af dår
ligt voksende dværgindivider, hvor en kønsmoden hun på 4 år 
undertiden kun måler 9 cm. Fra andet leveår kan hannerne 
kendes fra hunnerne på, at den næstforreste finnestråle i bug
finnerne bliver meget stærkt fortykket. Samtidigt vil bugfin
nerne hos hannen være meget større end hos hunnen. Tredie 
år for hannens og senest fjerde år for hunnens vedkommende 
bliver den kønsmoden og gyder første gang ved en længde på 
20- 30 cm. 

Som en udpræget lavvandsfisk er suderen i bedste vigør 
ved forholdsvis høje temperaturer - en egenskab den deler 
med f. eks. karpen. Hen på efteråret Inister den ædelysten, og 
om vinteren opsøger den dybere steder, hvor den ofte danner 
kompakte overvintringsstimer, der hviler i næsten fuldstændig 
ro på dyndet. 

Suderen er hård/Ør Næstefter karudsen - -der praktisk taget altid vil være til-
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stede i de samme småvande - er suderen den mest hårdføre 
blandt de danske fisk. Den tåler et meget lavt iltindhold i 
vandet, og også på land er den meget sejlivet. 

I produktionsrige damme, med en passende bestand af fisk, 
forbedres suderens vækst ganske væsentligt, og den kan opnå 
en stykvægt på op til 800 g i løbet af tre år. Derfor anvendes 



Suderen foretrækker vegetationsrige spe, med blpd bund. 

den undertiden som bifisk i karpedamme, som man sørger for 
at gøde kraftigt, så vegetationen og dermed også mængden af 
fiskefødedyr øges stærkt. 

Suderen er en udmærket sportsfisk, der kæmper bravt. Kø
det har ikke mange ben og er absolut velsmagende, navnlig 
hvis fisken får lov at gå i rent vand et døgn før serveringen. 

Navnet suder betød egentlig skomager, men årsagen til 
dette navn er uvis. I gamle dage gik den for at være fiske
nes læge, der bl. a. helbredte geddens sår med sin slim og 
derfor altid skånedes af rovfiskene. Også i Middelalderens 
lægekunst blev den meget benyttet. Gedder æder faktisk su
dere, men det er ikke så ofte, de får lejlighed til det, på 
grund af suderens tilværelse som bundfisk. 

En rødgul varietet, guldsuder, holdes ligesom guldfisk i par
ker, hvor man dog ikke ser meget til den, da den ligesom sin 
vilde stamfader holder sig ved bunden og er temmelig sky. 

Elritse 

Dambrugsfisk 
og sportsfisk 

Elritsen, Phoxinus phoxinus, er en lille karpefisk med små, K endetegn 

næsten usynlige skæl, en stump snude uden skægtråde og et 
meget spraglet udseende. Rygsiden er sortegrøn eller brunlig 
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med mørke tværpletter; siderne har et gyldent længdebånd og 
under det en række mere eller mindre sammenflydende mørke 
pletter på række. Bugen er sølvhvid, ofte med små mørke 
prikker. 

I Danmark bliver den sjældent over 9 cm lang og højst 12 
cm, men fra andre lande angives maksimallængden til ca. 
18 cm. 

Den er udbredt over det meste af Europa. Den mangler i 
de sydlige dele af Den pyrenæiske Halvø, Italien og Græken
land, på Færøerne, Island og i størstedelen af Norge. Mod øst 
findes den igennem hele Sovjetunionen. I Danmark findes den 
i klartvandede bække i Jylland, på Fyn og Bornholm. På Sjæl
land kendes den kun fra Lellinge å, Køge å og Ringsted å . 

Dens levested er de øvre bækløb, hvor vandet strømmer 
hurtigt og klart, og bunden er gruset eller stenet. Det er også 
bækørredens domæne, og ofte er småstimer af elritse blandet 
op med jævnstore ørreder eller lakseyngel, som de ligner i 
opførsel og farvetegning. Undertiden forekommer den i bred
zonen af store klartvandede søer. Det er en kvik og meget 
livlig fisk, ustandselig på farten efter alle mulige småinsekter 
og krebsdyr og derved en næringskonkurrent til ørredynglen. 
Det skal dog tilføjes, at den samtidig selv er et vigtigt føde
emne for de større ørreder. 

I juni-juli bliver hannens bug rødlig, og også bryst- og bug
finner får et rødligt skær. Ryg og forkrop bliver mørkere, og 
hovedet får udslæt af legevorter. Dyrene samler sig i stimer, 
og gydningen står på i nogle uger, idet æggene gydes i flere 
portioner. Det samlede ægantal ligger på 200-1.000 stk. 

Æggene måler godt 1 mm. De lægger sig i klumper mellem 
bæklejets sten og klækkes på en ugestid. Larverne holder sig 
passivt i skjul mellem stenene, til blommesækken er brugt op. 
Allerede efter 1 års forløb ved en længde af ca. 41 mm bliver 
denne vor næstmindste karpefisk kønsmoden. 

Desværre hører elritsen til de ferskvandsfisk, som de om
siggribende forureninger efterhånden udrydder i den ene bæk 
efter den anden. 

Elritsen er en udmærket agnfisk. Den er også en del solgt 
som akvariefisk, da den er let at holde. Den tyske zoolog, 
von Frisch, benyttede elritsen til forsøg over fiskenes høreevne 
og påviste blandt andet, at dens høreevne står fuldt på højde 
med et ikke altfor musikalsk menneskes. 





-------------------------------------------~ 

Regnløje 

Regnløjen, Leucaspius delineatus. Vores mindste karpefisk 
ligner en skalleunge, men har en langt kraftigere sølvglans på 
siderne, og fanger man den om sommeren med småskaller, vil 
man lægge mærke til, at dens skæl sidder godt fast, mens de 
let gnides af på skallerne. Eilers kendes den på, at gatfinnens 
basis er lidt længere end rygfinnens, og på, at sidelinien er 
ufuldstændig og kun strækker sig over 7-13 skæl fortil . Henad 
siden løber et utydeligt, mørkt sølvskinnende længdebånd. Det 
er også karakteristisk, at bugen mellem gat og bugfinner er 
sammentrykt til en skarp køl. Munden er opadvendt. 

Regnløjen bliver kun 6-8 cm. Fra Tyskland opgives 12 cm 
som maksimum. 

Udbredelsen er østlig og strækker sig fra Rhinens afvan
dingsområde i vest til Volga i øst, og fra Neva i nord til 
Donau i syd. Den kendes fra Sønderjylland, Langeland, Sjæl
land, Lolland, Falster og Møn samt fra det vestlige Skåne. 
Den er desuden udsat på Bornholm. 

Her i landet blev den uanselige fisk først opdaget for 90 
år siden i et gadekær i nærheden af Skælskør. Den findes både 
i større søer og i langsomt rindende vand, men det er mere 
almindeligt at finde den i mosehuller og selv meget små dam
me, f. eks. gadekær og reservoirer. 

Det er en livlig overfladefisk, der holder sig i små stimer. 
Føden består af bladlus og andre små insekter, der falder ned 
på vandhinden, og som den let snapper med sit opadvendte 
gab. Desuden æder den planktonets vandlopper og alger. 

Fra gammel tid har man undret sig over regnløjens perio
diske optræden - undertiden i vandhuller helt uden forbindel
se med andre vande. På tysk hedder den ligefrem Moder
lieschen, moderløs, fordi man antog, at den opstod af sig selv, 
mens navnet regnløje hentyder til forestillingen om, at den 
regner ned. Fiskeribiologen Otterstrøm peger på den mulighed, 
at ynglen simpelthen overses, og at fiskene først bemærkes 
andet år, hvor regnløjen opnår kønsmodenhed og, så vidt 
vides, dør, når den har leget. Hvis talrige og meget fåtallige 
årgange veksler uregelmæssigt, kunne regnløjens forekomst få 
en periodisk karakter. 

I Arresø er gydende regnløjer fanget i begyndelsen af juli, 
og gydetiden kan antageligt sættes til juni-juli. De modne hun
ners kønsåbning og gat omgives af en hudfold, en kønstap, 
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der forlænges i gydetiden. Kønstappen anvendes som et lægge
rør, ved hjælp af hvilket hunnen afsætter æggene i sammen
hængende, spiralsnoede bånd omkring plantestængler. Ældre 
iagttagelser går ud på, at hannen vogter æggene og sørger for 
en frisk vandstrøm ved at vifte med bugfinnerne. En nærmere 
undersøgelse af hele ynglebiologien er i høj grad tiltrængt. 

Skalle 

Skallen, Rutilus rutilus, eller som den også kaldes, gråskallen, 
kendes lettest på, at den bar røde øjne. Blandt de øvrige skal
leagtige fisk har kun rudskallen rødlige øjne, og fra denne art 
kendes skallen på, at bugfinnerne udspringer lodret under 
rygfinnens forkant. Der er ingen skægtråde, og den har ret 
store, løstsiddende skæl. Langs sidelinien kan tælles 41-47 
skæl. Som hos mange af karpefiskene varierer kropsformen en 
del, idet hurtig vækst giver mere højryggede fisk, mens lang
som vækst giver slank kropsbygning. 

Den er oventil blågrøn, på siderne sølvagtig. Bug- og gat
finner er rødlige, brystfinnerne mere gule. 

Udbredelsen strækker sig over hele Europa på nær Island, 
Færøerne og størstedelen af Norge. I Middelhavsområdet er
stattes den af andre nærstående arter. Mod øst findes den i det 
nordlige Asien til floden Lena. 

I Danmark hører den til vore almindeligste fisk både i 
vandløb og søer. I Østersøområdet og i de danske fjorde går 
den desuden ud i brakvand, og i de vestjyske fjorde og Ran
ders fjord er den meget talrig. 

Indenfor sit store udbredelsesområde er skallen opdelt i en 
række geografiske underarter. 

Under ekstremt gode opvækstforhold kan skallen blive en 
stor fisk på over 40 cm og med en vægt på omkring 1 kg. 
Så store fisk er dog kun rapporteret fra Sverige og Sortehavs
området. I Danmark bliver den sjældent over 15-20 cm. 

Skallen er en stimfisk, der hører hjemme i den ydre del af 
søernes vegetationsbælte, i rankegrøden. De største skaller 
færdes på dybest vand, og nogle af dem holder til på bar
bunden. I uklare næringsrige søer, som man ofte finder nær 
bebyggelser, breder skallen sig over hele søen. 

Føden består af insektlarver af alle slags, krebsdyr, snegle 
og andre dyr fra planktonet, vegetationen eller bunden. Den 



Skalle. 
afgræsser også algebevoksninger på sten og rødder og æder 
både algerne og den verden af smådyr, de huser. Den nipper 
også skud af vandplanter som tusindblad, vandpest og krans-
nål og æder halvrådne planterester. I vore fjorde gør skallen 
sig til gode med tanglopper, slikkrebs og røde myggelarver. 

Gydetiden ligger i det tidlige forår, når vandtemperaturen Leg og gydning 

er nået op omkring 10°. Skallerne samler sig på ganske lavt 
vand på traditionelle legepladser ved søbredderne eller går 
fra brakvand op i åerne. I legetiden har hannerne, som mange 
karpefisk, et udslæt af små, gråhvide legevorter på hoved og 
forkrop. Også hunnerne kan have et svagt udslæt, af disse 
vorter, hvis betydning ikke er klarlagt. 

Hannerne indfinder sig lidt tidligere på legepladserne end 
hunnerne. Når disse ankommer, begynder legen, der står på 
en uges tid under megen plasken. Hver hun gyder mellem 
5.000 og 100.000 æg, og efter legen er planterødder, rør og 
sten overalt besat med de klæbrige æg, der er ca. 1 mm store. 

Æggene klækkes efter ca. en uges forløb, og den nyklæk
kede unge er ca. 5 mm. Ynglen har blommesæk, som den 
ernærer sig af et par dage, hvorefter ungerne samler sig i tætte 
stimer i bred.zonen på ganske lavt vand. 

Væksten er gennemgående langsom og afhængig af ernæ- Vækst 

ringsmulighederne. Det første år bliver den 3-5 cm lang, an-
det år 6-12 cm, og tredie år bliver den kønsmoden ved 10-
20 cm's længde. En skalle på 25 cm's længde vil være 5-12 
år gammel. 

s• J 15 
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Overvintring Om vinteren nedsættes fødeoptagelsen, og skallerne samler 
sig til overvintringsstimer. I Furesøen overvintrer f. eks. store 
mængder unge skaller ved Frederiksdal, hvor udløbet findes, 
og ved Farum nær indløbet. De større skaller søger antageligt 
dybere vand. 

Vigtig fødefisk Skallen spiller takket være sin talrighed en betydelig rolle i 
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Leg og gydning 

søernes økonomi. Den er en vigtig føde for gedde, aborre, 
sandart og bredhovedet ål, men anvendes ikke direkte som 
spisefisk her i landet. Lejlighedsvis har der dog været lidt 
eksport til Tyskland, men som regel under 100 tons årligt. 

Strømskalle 

Strømskallen, Leuciscus leuciscus, ligner skallen men er både 
slankere og rundere. Øjnene er gullige, aldrig røde. Sidelinien 
er ofte mørkt indfattet. Den har 48-53 skæl langs sidelinien 
og adskiller sig derved fra skallen og rudskallen, der har færre, 
og fra rimten, der har flere. 

Almindelig størrelse er 15- 20 cm, sjældent op til 30 cm. 
Strømskallen eller stæmskallen, som den også kaldes, er 

udbredt som skallen. I Skandinavien har den dog en ret spo
radisk og uregelmæssig udbredelse. I Norge kendes den - som 
de fleste karpefisk - kun fra den sydlige del. I Sverige fore
kommer den i den mellemste og nordlige del, men ikke 
sydligere end Gi:iteborg. I Danmark findes den kun i de vest
jyske åer og brakke fjorde fra Nissum fjord til grænsen. 

Den holder til i rindende vand og i brakvand nær åmun
dingerne, hvor den færdes i livlige småstimer omtrent som 
skallen. I åerne går den helt op i de øvre løb, og den fore
trækker køligt vand. 

Føden består af bunddyr og luftinsekter, der snappes i over
fladen. 

Strømskallen leger i april-maj og trækker højt op i vand
løbene for at gyde. I denne periode har hannerne udviklet et 
udslæt af legevorter over hele kroppen. Selve gydningen fore
går gerne over sandbund, og æggene, der er 2 mm store, af
sættes på bunden. Ægantallet er kun nogle få tusinde æg. Le
gen varer en halv snes dage. 

Den er sejlivet og regnes for en god agnfisk. Kødet er om
trent lige så fuldt af ben som skallens, og såvidt vides fiskes 
den kun i Sibirien til lokalt spisebrug. 



Rimte 

Rimten er en 
\'andrefisk, 
der går ud 
i brakvand. 

Rimten, Leuciscus idus, kaldes også emde eller strandkarpe. Kendetegn 

Det er en stor skalleart, der ligner den almindelige skalle 
ved overfladisk betragtning. Den bar gullige øjne ligesom 
strømskallen men flere skæl end både skalle og strømskalle. 
Langs sidelinien er der 55-61 skæl. Fra strømskallen kan den 
også kendes på, at bug- og gatfinner er røde, ikke gullige. 

Farven på kroppen minder om de andre skallearter: ryggen 
er mørkegrøn, siderne sølvhvide og bugen hvid. 

Den bliver sædvanligvis 30-40 cm lang med en vægt om
kring 1 kg, men kan blive i hvert fald 60 cm lang og veje 
4 kg. 

Udbredelsen når fra Rhinen i vest til Lenafloden i øst. Udbredelse 

Den kendes ikke i Sydeuropa, men findes i floderne omkring 
Sortehavet, Kaspiske Hav og Aralsøen. I Skandinavien findes 
den i det sydøstligste Norge, hele Sverige og Finland bortset 
fra de nordligste egne, og i Danmark er den almindelig i 
kystfarvandene omkring øerne, hvor den også går op i åerne, 
samt i Sydvestjylland, hvor den findes i Vidå og Brede å. 

Rimten er først og fremmest en vandrefisk, der holder til i Vandrefisk 

brakvand men gyder og eventuelt overvintrer i ferskvand. Der 
findes dog også rene ferskvandsstammer i søer, herhjemme 
f. eks. i Arresø og Tjustrup Sø. Det må også formodes, at 
Vesterhavet er for salt for bestandene i Vidå og Brede å. 
Flere af vore nor og fjorde i de indre danske farvande har en 
passende lav saltholdighed for rimten, og stimerne trækker 
også omkring ved kysterne. I Østersøen kan man træffe den 
periodisk overalt i kystfarvandene. Den er dog vistnok ikke 
set ved Bornholm. 
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Opgang i ferskvand Legen foregår tidligt på året. I marts-april, når vandtempe
raturen ligger på 7-10°, trækker tætte stimer af rimter op i 
åløbene. De tidligste opgangsfisk er hanner. Deres farver er 
kraftigere i legetiden, og de bar udslæt af legevorter ved skæl
kanterne. Under opgangen forcerer rimterne let både stryg og 
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Leg og gydning mindre fald. De vælger enten stenede og grusede partier eller 
tætte vegetationsmåtter til gydningen. Denne foregår under 
stor tumult og plasken, efterhånden som stimerne af de gyde
modne hunner indfinder sig. Ægantallet ligger på 40.-100.000. 
Æggene er klæbrige og hænger fast overalt på sten og planter. 
Efter gydningen trækker stimerne atter nedover. 

Klækningen af æggene finder sted efter et par ugers for
løb. Ynglen søger ned ad vandløbet til roligere vand, hvor den 
samler sig i stimer. 

Føde Føden består i begyndelsen af små planktonorganismer som 
hjuldyr og vandlopper. Væksten er imidlertid hurtig, og ko
sten ændres snart til insekter, snegle og tanglopper. Det første 
år bliver den over 10 cm, andet år omkring 18 cm, tredie 
år 20-25 cm. I brakvand lever den af muslinger, snegle og 
orme. Med alderen æder den dog også mange fisk, f. eks. 
sildeyngel og kutlinger i brakvand, løje og skalle i ferskvand. 
I 5-6 års alderen bliver den kønsmoden. 

Tilbagegang Rimten hører til de fisk, der har lidt under vor tids skanda-

Kendeteg11 
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løse vandløbsforureninger. De store bestande, der tidligere, 
navnlig i Køge Bugt, trak op i vandløbene, er reduceret til me
get sparsomme rester. I Odense fjord er bestanden formentlig 
udslettet, og næsten overalt er rimten blevet en sjælden fisk. 
Endnu omkring århundredskiftet eksporteredes den levende 
i kvaser med dam til Tyskland, hvor markedet for karpefisk 
traditionelt er stort. Den er sejlivet sammenlignet med skallen. 

Det er en udmærket sportsfisk, der kan tages på spioner. 

Rudskalle eller rødskalle 

Rudskallen eller rødskallen, Scardinius erythrophthalmus, har 
røde øjne ligesom skallen, og højrød bug-, gat- og halefinne. 
Rygfinnen sidder lidt længere tilbage end hos skallen, så
ledes at bugfinnerne tydeligt udspringer foran en tænkt lodret 
linie gennem rygfinnens forkant. Kroppen er høj og sammen
trykt. Der er 40-43 skæl langs sidelinien. Farverne på ryg 
og sider ligner skallens, men er klarere og kraftigere. 



RUDSKALLE 

Den kan blive 45 cm lang men er vist ikke taget større 
end 39 cm i Danmark og vejer her meget sjældent over 1 
kg. En længde på 20-30 cm må anses for normen. 

Udbredelsens nordgrænse går gennem Skotland, Sydnorge, Udbredelse 

Mellemsverige og Sydfinland til Ural, der danner østgrænsen. 
Sydgrænsen strækker sig fra Aralsøen over det nordligste Lille-
asien til Pyrenæerne. I Danmark mangler den på Bornholm 
men findes ellers i næsten alle større søer og åer over hele 
landet, og træffes også ofte i mergelgrave. Den går endvidere 
ud i svagt brakvand i mange af vore fjorde og nor. 

Rudskallen er en udpræget lavlandsbeboer, der foretrækker 
lune, lavvandede og næringsrige søer af en vis størrelse og 
med rigelig vegetation. I åerne lever den i de rolige nedre 
afsnit, ikke hvor strømmen går stærkt. Dens domæne er bred
zonen, hvor tagrørene tynder ud, og der er spredte bevoks
ninger af åkande, vandaks, tusindblad og vandpest. Den tri
ves udmærket i vand, der er uklart af alger. Som regel færdes 
den i småflokke på 5-15 individer, der måned efter måned 
kan holde til i den samme lille lune bugt. Den har samtidig 
en tilbøjelighed til at slutte sig til stimer af andre karpefisk, 
f. eks. skalle eller brasen. Den er desuden kendt for at blande 
sig i andre arters leg, hvor den kan blive ophav til bastarder 
med f. eks. løje, flire, skalle og brasen. 

Føden består for ungfiskene næsten udelukkende af dyrisk Føde 

kost, men med alderen begynder plantedele at indtage en 
stadig større plads på spisesedlen. De ældre fisk lever navnlig 
af blade og skud af vandaks, tusindblad, kransnål, vandpest 

Rudskallen har en dybere krop end skallen, og rygfi1111e11 sidder lidt 
længere til bage. 
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samt bevoksninger med trådalger og kiselalger. Rudskallen tri
ves derfor dårligt i vegetationsfattige søer. 

Gydning Gydetiden falder hos os sent i maj eller mere almindeligt 

Kendetegn 

Brasenen har hØj 
krop, lang gatfinne, 

og de parrede finner 
har mprke spidser. 

i juni. Legestimerne samles på ganske lavt vand, og gydningen 
står på i flere dage. Ægantallet er højt, ofte 100.-200.000. 
Æggene måler 1,5 mm. De er meget klæbrige og sætter sig 
fast på plantedele og sten. De klækkes i løbet af ca. en uge, 
og ynglen forbliver fasthæftet til vandplanterne, indtil blom
mesækken er fortæret. 

Hele opvæksten foregår i bredzonen. Væksten er ret lang
som. Den spæde yngel lever af plankton, og ved det første års 
slutning er den kun vokset til 3-4 cm. Et år gammel måler 
den 7-8 cm, to år gammel 10-13 cm, efter det tredie år 
15-19 cm. I 2-3 års alderen bliver den kønsmoden. 

Rudskallen er næsten værdiløs som spisefisk og anvendes 
her i landet kun som agnfisk. 

Brasen 

Brasenen, Abramis brama, har en høj sammentrykt krop og 
en lang gatfinne, der målt langs roden er dobbelt så lang som 
rygfinnen. Den kan forveksles med fliren, fra hvilken den 
bedst kendes på, at bryst- og bugfinner har sortagtige spidser 
eller - hos ældre dyr - er helt mørke. Et sikkert men lidt 
besværligt kendetegn er svælgtændernes udseende. De sidder 



BRASEN 

kun i en række hos brasen. Farven er grågrøn eller brunlig 
grøn på rygsiden og sølvskinnende pa siderne, med alderen 
med kraftigt messingskær. 

Størrelsen varierer særdeles meget fra sø til sø efter ernæ
ringsbetingelserne. Dansk rekord er vistnok 75 cm og en vægt 
på 6 kg, og dermed placerer brasenen sig som en af vore 
største karpefisk. I Finland er der taget en brasen på 11,5 
kg og 82 cm's længde. Almindeligvis er længden 30-40 cm. 

Den er udbredt i Mellem- og Nordeuropa bortset fra de Udbredelse 

nordligste dele. I Norge findes den kun i de sydøstlige egne. 
Mod øst findes den til Aralsøen. 

I Danmark er den meget almindelig overalt i søer og lang
somtflydende vandløb. Den er dog sjælden i små damme og 
mosehuller. Fra Bornholm kendes den ikke. Den tåler svagt 
brakvand og går derfor ud i nogle af vore mindst salte nor og 
lukkede fjorde. 

Den foretrækker ler- eller dyndbund. De unge fisk holder til Levevis 

i bredzonens ydre dele, hvor vegetationen er ret åben. Her 
lever den af planktonets dafnier, vandlopper og myggelarver 
eller nipper insektlarver af vandplanterne eller op fra bunden. 
Med alderen bliver den mere lyssky, søger dybere vand og 
færdes ude over barbunden. Kun når det er mørkt i vejret 
eller om natten, kan den træffes i bredzonens ydre dele. Den 
lever nu praktisk taget udelukkende af mindre bunddyr, som 
den suger op med sin udstrækkelige mund. Under fødeopta
gelsen står den næsten lodret i vandet, og hvor der er kon
centrationer af røde myggelarver eller orme, Tubifex, kan den 
operere i længere tid, så der opstår tydelige huller, brasen
huller i søbunden. Fødeemnerne frasorteres i munden, og 
plantedele og dynd stødes ud. Den æder ikke friske plantedele 
som rudskallen. 

Om vinteren søger brasenen dybt vand. Den danner over- Overvintring 

vintringsstimer, der kan tælle flere tusinde individer, der står 
ganske tæt i et enkelt lag hvilende direkte på bunden. 

Legen foregår her i landet som regel i juni måned. De Leg 

mange småflokke af brasener samles i lune vige med en vand
dybde på omkring 1 m, og gerne hvor bunden er dækket af et 
tæt plantetæppe, f. eks. af vandpest. Hannerne har i gydetiden 
et kraftigt udslæt af hvidlige legevorter på hoved og forkrop. 
Tilsyneladende udvælger bannerne sig mindre territorier, som 
forsvares mod kønsfæller. Her foregår legen, når en hun ind-
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finder sig, og den står på i 3-4 døgn under stor tumult kun 
afbrudt af kortvarige hvilepauser. Æggene synes i nogle til
fælde at aflægges i 2-3 portioner med en uges mellemrum. 

Ægantallet er stort og ligger på 100.-350.000. Æggene er 
tilsvarende små, de er klæbrige og stryges af på vandplanterne. 
Klækning finder sted efter en uges forløb, og larverne, der 
måler ca. 5 mm, forbliver hængende ubevægeligt på planterne, 
til indholdet af deres blommesæk er fortæret. Efter et par 
dages forløb begynder de at samle sig langs bredden, hvor 
de den første tid lever af plankton. 

Vækst Væksten er meget forskellig. Der findes søer, hvor ynglens 
opvækstforhold i bredzonen er fortrinlige, men hvor barbun
den ikke kan føde nogen stor bestand af voksne brasener. I 
sådanne søer opstår der en stor bestand af meget dårligt vok
sende brasener, der kan være 10 år gamle, før de bliver køns
modne ved en længde af omkring 20 cm. I andre søer kan 
opvækstforholdene i bredzonen være dårlige, men søen kan -
som f. eks. Furesøen - føde en stor bestand af voksne brase
ner på sine barbundsflader. I det tilfælde vil en stor del af den 
mindst kraftige yngel gå til grunde i bredzonen, og man får 
en rimelig bestand af velvoksende brasener på barbunden. Un
der alle omstændigheder er væksten dog temmelig langsom. 

Fiskeri Hvor den vokser godt, kan brasenen blive stor og fed. I 
veldrevne fiskevande udtynder man bestandene ved voddrag
ning for at sikre bedre vækst. Vinterfiskeri, hvor voddet træk
kes langsomt henover bunden under isen, kan være særligt 
lønnende. Det forudsætter dog, at man kan finde vintersti
mernes tilholdssteder. Ved en enkelt voddragning i Furesøen 
er taget op til 10 tons brasen. 

Kødet er absolut velsmagende, hvis man kan affinde sig 
med et helt urimeligt antal ben. Brasenen er sejlivet og for
sendes ofte levende. Vort fiskeri er svingende, i de senere år 
har årsudbyttet været 16-166 tons, der hovedsageligt er eks
porteret til Tyskland. 

Flire 

Kendetegn Fliren, Blicca bjorkna, ligner brasenen til forveksling. Krop
pen er hØj og sammentrykt, og gatfinnen har dobbelt så lang 
basis som rygfinnen. Den kendes på, at bryst- og bugfinner er 
kødfarvede med grålige spidser. Øjets diameter er ligeså stort 



som eller større end snudelængden. Et sikkert indre kendetegn 
er, at svælgtænderne sidder i to rækker på hvert svælgben. 

Den er olivengrøn på rygsiden, sølvhvid på siderne og hvid 
på bugen. 

Fliren bliver almindeligvis 20-30 cm lang, sjældent op til 
ca. 35 cm. Hunnerne er størst. 

Fliren ligner 
brasenen, men de 
parrede finner er 
kødfarvede med 
grel spidser. 

Den er knap så vidt udbredt som brasenen. På De britiske Udbredelse 

Øer kendes den kun fra et begrænset område af Østengland. 
I Norge kendes den kun fra egnen Øst for Oslo, i Sverige og 
Finland kun fra de sydlige dele. Mod øst når den Volga-
området. I Danmark forveksles den ofte med brasenen, og ud-
bredelsen er ikke tilstrækkelig kendt. Den kendes dog med 
sikkerhed fra Susåsystemet og Esrum Sø på Sjælland, fra flere 
søer på Fyn, Langeland, Gudenåsystemet, flere vestjyske åer 
og Stadil fjord i Jylland. 

Ligesom brasenen findes den i søer og i store rolige åer. 
Det er en lavvandsbeboer, og den foretrækker lune, lavvan
dede og vegetationsrige søer. I modsætning til brasenen er 
den ikke særligt knyttet til barbunden, men tager snarere sin 
føde fra planktonet og fra bredzonens bund- og vegetations
fauna. Planter indgår ikke i kosten men lejlighedsvis skalle
yngel og andre småfisk. 
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Gyd11i11g Gydningen foregår i juni måned, og !egestimerne samles i 
rolige bugter med tæt vegetation. Legen foregår som hos bra
senen under megen plasken. Æggene gydes i 2-3 rater med 
nogle dages mellemrum, og ægantallet ligger på 15.-110.000. 
De gullige æg er lidt større end bos brasen og måler ca. 2 mm. 
Æggene hænger fast ved vegetationen ug klækkes i løbet af 
1-2 uger. 

Opvæksten, der er langsom, foregår i bredzonen. Efter 3-5 
års forløb er fliren 10-12 cm lang og har nået kønsmodenhed. 

I fiskerikredse er fliren ikke synderlig værdsat. Den opfat
tes som næringskonkurrent til de mere værdifulde fisk og har 
- ligesom brasenen - en upraktisk facon set fra et rovfiske
standpunkt. Kødet er ikke værdsat, og fisken under alle om
stændigheder gennemgående for lille til konsum. Der er heller 
ikke knyttet megen sportsværdi til den. 

Sabelkarpe 

Ke11de1egll Sabelkarpen, Pelecus cultratus, kendes let på den opadvendte 
mund, de store spidse brystfinner og sideliniens bølgede for
løb. Sit navn har den fået, fordi bugen fra strube til gat har 
en skarp køl. Siderne er stærkt sølvglinsende. 

Den kan sjældent blive mere end 50-60 cm. 
Udbredelse Sabelkarpen er en østlig fisk udbredt i den , nedre del af 

Ke11deteg11 
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Sortehavets og Det kaspiske Havs flodsystemer og desuden fra 
Sydfinland gennem de baltiske randstater til Polen. Den går 
ud i brakvand og et par eksemplarer på ca. 40 cm's længde 
blev taget ved Sydøstsjælland i 1960. 

Det er en stimfisk og overfladefisk, der lever af luftinsek
ter, myggepupper og fiskeyngel. Den gyder både i svagt brak
vand og i floderne, og æggene er balvpelagiske. 

I Sortehavsegnene fiskes den under de regelmæssige sæson
vandringer, stimerne foretager mellem brakvand og ferskvand. 

Løje 

Løjen, Alburnus alburnus, er slank og stærkt sølvskinnende. 
Gatfinnen er ca. dobbelt så lang som rygfinnen målt ved basis. 
Munden er skråt opadvendende med underbid, og overkæben 



LØJE 

har en lille udskæring, der passer til underkæbens spids. Skæl
lene sidder meget løst og gnides let af. 

Den er mørkt gråblå på rygsiden, og de sølvblanke sider 
har et violet skær ovenover sidelinien. Bugen er hvid og bryst
bug- og gatfinne ganske lyse. Størrelsen vil i almindelighed 
være 12-15 cin, men den kan blive op til 20 cm. 

Udbredelsen strækker sig fra Pyrenæerne over det meste af Udbredelse 

Europa til Det kaspiske Hav. I Italien og Grækenland erstattes 
den af nærstående arter. Den mangler på Irland, i det nord-
lige Skotland, på Færøerne og Island og findes i Norge kun i 
den sydøstlige del. I Danmark er den almindelig i mange søer 
og åer. På Sjælland findes den i de fleste søer, der egner sig 
for den, men den er ukendt på Falster og findes på Lolland 
kun i Maribo sø. På Bornholm findes den i Hundsemyre. På 
Fyn forekommer den vistnok kun i Søholm sø. I Jylland er den 
tilstede i dele af Gudenåområdet, Ribe å og muligvis flere 
steder. Den går ud i brakvand og findes i adskillige af vore 
nor og fjorde, desuden langs kysterne i hele Østersøområdet. 

Løjen foretrækker klart vand. Den er lyselskende og boltrer Le ,,e l'is 

sig livligt i småstimer tæt ved overfladen. Den trives hverken 
i mosehuller, i tæt vegetation, eller hvor vandet er uklart. 
Dens egentlige område er det frie vand i kanten af ranke-
grøden. I blæst søger den læ under land eller står lidt dybere. 
Kun om vinteren trækker den ud på dybere vand. 

Stimerne er sjældent på mere end en halv snes individer. 
De er i uafbrudt bevægelse på jagt efter myg og døgnfluer, 
som de snapper i overfladen ofte med spring op over vandet. 
Føden består ellers mest af planktonets dafnier, opstigende 
myggepupper og lignende. 

Gydningen foregår i juni-juli. Legestimerne søger ind ved Gydning 

eksponerede søbredder, hvor bunden er stenet eller sandet, 
L pjen er en 
stærkt splvglinsende 
overfladefisk. 
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eventuelt i et af tilløbene, hvor der er nogen strøm. Legen 
foregår i roligt vejr om aftenen og på lavt vand. Stimerne er 
meget kompakte under gydningen, der foregår ledsaget af en 
sydende lyd fra fiskenes snappen og plasken i overfladen. 

Æggene gydes i flere portioner med dages mellemrum i et 
antal af ca. 1.500. De klæber til sten og rødder eller sunkne 
grene og klækkes efter en uges forløb. 

Væksten er langsom. Efter det første års forløb er ynglen 
kun 3-5 cm. Først i tre års alderen bliver den kønsmoden 
ved 10- 13 cm's længde. 

Vigtig Jødefisk I søernes Økonomi spiller løjen en vigtig rolle som føde for 
rovfiskene: gedde, aborre, sandart og søørred, der netop ofte 
søger føde i kanten af vegetationsbæltet. 

Som mange livlige overfladefisk dør løjen hurtigt på land
jorden. Den anvendes kun som agnfisk. 

Som kuriosum kan nævnes, at man flere steder i Mellem
europa, hvor løjen var talrig, indtil for få år siden anvendte 
de sølvskinnende guaninkrystaller på skællene til fremstilling 
af perleessens til overtræk på kunstige perler. 

Smerlinger 

Denne familie af karpefisk omfatter små, slanke bundfisk, 
der er karakteristiske ved at have et skæg bestående af 6-12 
føletråde ved munden. Skællene, som ikke er taglagte, er så 
små, at de dårligt kan ses med det blotte øje, nogle arter er 
helt nøgne. Svømmeblærens forreste del er indesluttet i en ben
kapsel og delt i et højre og venstre kammer, der f. eks. hos 
dyndsmerlingen har udvidelser til siderne og gennem en gang 
står i forbindelse med huden over brystfinnen. Det egentlige 
formål med denne specielle udvikling af svømmeblæren er 
ikke tilstrækkelig kendt, men den gør mange smerlinger me
get følsomme overfor trykændringer, f. eks. ændringer i baro
meterstanden. 

De fleste arter lever i asiatiske vandløb med rask strøm. 
Fra Danmark kendes tre arter. 

Smerling 

Kendetegn Smerlingen, Noemacheilus barbatulus. Hovedet er noget flad
trykt, og der er 6 føletråde ved munden. Halefinnens bagkant 



SMERLING-PIG SMERLING 

er svagt indadbuet eller næsten lige afskåret. På rygsiden er 
den gråbrunt marmoreret ofte med et grønligt skær. Henad 
ryggen ses et antal store uregelmæssige mørke pletter. Side
linien er lys, bugen hvidlig. 

Den bliver sædvanligvis 8-12 cm, undtagelsesvis helt op 
til 15 cm. Hunnerne er størst. 

Smerlingen har en vid udbredelse. Sydgrænsen går gennem Udbredelse 

den nordøstlige del af Den pyrenæiske Halvø, Midtitalien, det 
nordlige Grækenland, Kaukasus og nord om Aralsøen helt til 
Korea. Nordgrænsen ligger i Skotland, Jylland syd for Lim-
fjorden, det sydlige Sverige og Finland og strækker sig gennem 
Sovjetunionen til Lenafloden. I Danmark findes den sporadisk 
og er taget i Koldingåområdet, Tange å, i dele af Gudenå-
systemet og i Vindinge å på Fyn. Fra Sjælland og de mindre 
øer er den ikke kendt. 

Den er knyttet til kølige bække og åer med klart vand. Levevis 

Den kan også findes langs store klartvandede søers ekspone-
rede bredder, hvor vandbevægelsen er livlig. I den finske 
skærgård går den ud i brakvand. 

Den er et udpræget bunddyr, der fører en meget skjult til
værelse om dagen. Om natten er den aktiv og færdes rundt i 
bække på jagt efter tanglopper, insektlarver og andre bund
dyr. Som mange fisk er den en passioneret rognæder, der gør 
sig tilgode med f. eks. ørredæg, som den roder frem af gruset. 
Den går ikke i stime og er meget stationær. 

I legetiden, der hos os vistnok falder i maj, får både han Gydning 

og hun udslæt af legevorter på indersiden af bugfinnerne. 
Ialt afsættes 500-800 klæbrige æg i en fordybning, hvor de 

hæfter sig til småsten eller rødder. De vogtes vistnok af han
nen. Æggene gydes i flere portioner over flere uger. Smerlin
gen bliver kønsmoden 2-3 år gammel. 

Sammen med elritse og grundling indgår den i ørredernes 
fødeudvalg. Nogen direkte Økonomisk betydning har den ikke. 

Pigsmerling 

Pigsmerlingen, Cobitis taenia. Hovedet er stærkt sammentrykt Kendetegn 

og set lige ovenfra virker det derfor spidst. Der er 6 føletråde 
på overkæben. Under øjet sidder en bagudrettet, bevægelig 
tredelt pig. Halefinnens bagkant er afrundet. Sidelinien er 
ufuldstændig, idet kun den forreste del er bevaret. På rygsiden 
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er den sortegråt marmoreret på gullig bundfarve. Henad siden 
findes en række sorte pletter. Bugen er hvid. Hannerne kan 
kendes på, at anden brystfinnestråle er fortykket. 

Pigsmerlingen er en af vore mindste fisk og her i landet 
bliver den kun 5-10 cm. Maksimal længde ca. 12 cm. 

Udbredelse Den har omtrent samme udbredelse som smerlingen, men 
findes dog ikke i Irland og Skotland, og den er heller ikke 
kendt fra Finland. Den findes i nogle geografiske racer og har 
desuden flere nære slægtninge i Sydeuropa. I Danmark mang
ler den vistnok i Jylland. På Fyn og på Midt- og Sydsjæl
land er den almindelig. Den lever desuden i Maribo sø. 

Levevis Ligesom smerlingen forekommer den både i klartvandede 
bække og åer samt ved større søers brændingskyster. Den sy
nes dog at være mindre fordringsfuld end smerlingen med 
hensyn til vandets kvalitet. 

Det er en meget stationær bundfisk, der tilbringer de lyse 
timer nedgravet eller under bæklejets sten, og først om natten 
går den aktivt på jagt efter alle mulige smådyr. Munden 
er meget lille, og føden består især af vandlopper, muslinge
krebs, hjuldyr og andre næsten mikroskopiske dyr. De bevæ
gelige pigge under øjnene anvendes mærkeligt nok til at stem
me imod med, når den lille åleagtige fisk bevæger sig omkring 
i de snævre hulrum mellem bæklejets småsten. 

Gyd11i11g Legen finder hos os vistnok sted i maj-juni. Æggene af-
sættes på sten og rødder og bliver ikke bevogtede som hos 
smerlingen. Ved klækningen har larverne trådformede gælle
vedhæng som hos dyndsmerlingen. 

Den har ingen Økonomisk betydning men er taknemlig 
at holde som akvariefisk. 

Dyndsmerling 

Kendetegn Dyndsmerlingen, Misgurnus fossilis. Kroppen er åleslank, sli
met, snuden med ialt 10 skægtråde. Under hvert øje er der 
en pig dækket af hud. Halefinnens bagkant er jævnt rundet. 
Skællene er meget små. Sidelinien er ufuldstændig. Den er 
mørkebrunt eller sortebrunt marmoreret på lysere brun bund
farve. Marmoreringerne har ofte karakter af længdebånd. Bu
gen er orangegul. 

Den bliver aJmjndeligvis 20-25 cm lang, i Østersøen dog 
helt op til 50 cm. 



DYNDSMERLING 

Udbredelsen omfatter Mellemeuropa, mod øst til Volgasy
stemet. Den findes ikke i Frankrig og på De britiske Øer. 
I Skandinavien kendes den kun fra Sønderjylland, hvor den 
er taget på flere lokaliteter. 

I modsætning til de tidligere nævnte arter, holder dynd
smerlingen til i mere eller mindre stillestående vand og findes 
navnlig i lavvandede vandhuller og småsøer med dyndbund. 
Den er meget modstandsdygtig overfor et lavt iltindhold i 
vandet, hvilket hænger sammen med, at den har udviklet en 
ejendommelig tiJpasningsmekanisme. I perioder, hvor iltind
holdet er lavt, stiger den regelmæssigt op til overfladen, hvor 
den snapper en mundfuld luft, der synkes og presses gennem 
hele tarmkanalen for at forlade gattet som en række fine bob
ler. Tarmens væg er forsynet med et veludviklet hårkarnet, 
hvor en del af ilten optages under passagen. 

Føden består af små snegle, bønnemuslinger og insektlarver. 
Hos os Jeger den formodentlig i juni måned. Æggene gydes i 
flere portioner med op til en uges mellemrum. De afsættes på 
rødder og vandplanter, og det samlede ægantal ligger omkring 
100.000. Æggene er lysebrune og måler ca. 1,5 mm. Ligesom 
hos pigsmerlingen har dyndsmerlingens yngel i den første tid 
efter klækningen nogle lange trådformede gællevedhæng, der 
hænger ud under gællelågene. Utvivlsomt fungerer de som 
hjælpeorganer for åndedrættet på de ofte iltfattige steder, 
hvor dyndsmerlingen lever. Væksten er ret langsom, og først 
efter 3-4 års forløb når den kønsmodenhed. 

I Østeuropas tørre egne hænder det, at de vandhuller, hvori 
den lever, tørrer helt ud i en periode af sommeren. Den 
graver sig da ned i dyndet og ligger sammenrullet i en snæver 
hule, hvor den falder hen i en slags dvale. Stofskiftet nedsæt
tes til et absolut minimum, og på denne måde kan den mærke
lige dyndsmerling overleve et helt års udtørring. 

Dyndsmerlingen er meget velsmagende, når den først har 
gået i rent vand et døgn. I Sydøsteuropa er den endda blevet 
holdt som bifisk i karpedamme. 

Den giver en pibende lyd fra sig ved berøring, og i Sønder
jylland kaldes den piv'ål. I øvrigt ser man den mest som 
akvariefisk og vejrprofet. Det sidste skyldes, at svømmeblæ
rens intime forbindelse med det indre øre, gør den meget føl
som overfor ændringer i barometerstanden. Den bliver f. eks. 
meget urolig under et pludseligt lavtryk. 

9 - IV 
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Maller 

Det er en artsrig underorden af karpefiskene. Kroppen er ret 
plumpt bygget, og huden er slimet og fuldstændig nøgen eller 
eventuelt delvis dækket af benplader. Hovedet er som regel 
fladt og paddeagtigt, og den brede mund er forsynet med tæn
der. Omkring munden er der mindst to par skægtråde. Svøm
meblæren kan være bygget omtrent som hos smerlingerne. 

Af de mange familier er de fleste tropiske. I Europa lever 
to arter, hvoraf den ene er indslæbt. 

Europæisk malle 

Kendetegn Den europæiske malle, Siluris glanis, har en langstrakt krop 
med en meget lille rygfinne og en lang bræmmeformet gat
finne. Hovedet er bredt og fladt, Øjnene ganske små. Overlæ
ben har to meget lange føletråde, der kan bevæges i alle ret
ninger. Underlæben har fire korte, ubevægelige føletråde. Hu
den er helt nøgen. Farven er mørkegrøn, marmoreret på 
en lidt lysere grågrØn bundfarve. 

Kun støren kan blive større end mallen blandt de europæi
ske ferskvandsfisk. Maller på 1 m's længde er almindelige, og 
rekorden er en malle taget i Dnepr på tæt ved 5 m's længde 
og en vægt på 306 kg. Beretninger om endnu større maller 
findes. 

Udbredelse Mallen har en sydøstlig udbredelse. Den er udbredt fra Tysk-
land ned gennem Østeuropa til Lilleasien og mod øst til det 
aral-kaspiske område. Den findes i Sydsverige og Sydfinland, 
og den har levet i Sorøsøerne i hvert fald til 1790. 

En senere udsætning i Sorø sø i 1881 mislykkedes, og den 
sidste mallefangst var i 1897. Den går imidlertid ud i brak
vand, og omstrejfere, måske fra de tyske haff'er, er taget ved 
de falsterske og østsjællandske kyster. Skeletdele fundet i tør
vemoser viser, at mallen har været almindelig udbredt i Dan
mark i varmetiden efter istiden. 

Levevis Mallen lever i søer med blød bund og i flodernes rolige 
afsnit. Det er en bundfisk, hvis aktivitet ligger i døgnets mørke 
timer, og som ellers tilbringer tiden i skjul blandt rødderne 
under udhængende brinker og under sten. Om natten kan den 
træffes på ganske lavt vand på jagt efter alle slags større dyr. 

Føde Det er en umættelig rovfisk, hvis vigtigste føde er ål, knude, 
suder, brasen og skalle. Den æder også et stort antal frøer og 



EUROPÆISK MALLE -DVÆRGMALLE 

tager ved lejlighed ællinger og vandrotter. Om vinteren op
hører den med at tage føde til sig og ligger passivt i et af 
sine skjulesteder, indtil forårsvarmen og dermed appetitten 
vender tilbage. Ligesom karpen er den en varmekrævende 
fisk, der trives bedst ved temperaturer omkring 20°. 

I Nordeuropa gyder den sent, som regel i juli-august. Legen Gydning 

finder sted på lavt vand på steder med kraftig plantevækst. 
Æggene gydes i en primitiv skålformet rede af plantedele. 
Store maller gyder flere hundredetusinde, og de hæfter sig til 
redens plantedele, hvor de vogtes nogle dage af hannen. Æg-
gene er 3 mm store og lysegule. De klækkes på 3-4 dage. 
Larverne måler 7 mm og er forsynede med en omfangsrig 
blommesæk med næring til de første dage, hvor de sidder 
passivt fastklæbede til planterne. 

Væksten er særdeles hurtig. Efter et års forløb er de små Vækst 

maller allerede 20 cm lange og fra dafnier og andre smådyr, 
er de gået over til at æde fiskeyngel. I 4-5 års alderen er de 
ca. 50 cm lange og bliver kønsmodne. 

I Sydøsteuropa fanges mange maller dels på krogliner dels Fiskeri 

i bundgarn. Kødet er næsten benfrit og meget velsmagende. 
I frie vande betragtes mallen som uønsket, idet den æder 

en mængde nyttefisk. Enkelte steder i Sydøsteuropa holdes den 
som damfisk, der fodres op til passende spisestørrelse, gerne 
en stykvægt på 2-4 kg. 

Dværgmalle 

D værgmallen, Ameiurus nebulosus, er en lille malleart, der K endetegn 

kendes fra den europæiske malle på, at den har otte føletråde. 
Mellem ryg- og halefinne findes en stråleløs fedtfinne. 

Den bliver sjældent over 30 cm lang. 
Dværgmallens egentlige udbredelsesområde ligger i det øst- Udbredelse 

lige Nordamerika. Den hører til de fisk, der i slutningen af 
forrige århundrede indførtes til Europa. I Mellemeuropa har 
den bredt sig, og forskellige steder i Danmark har privatfolk 
forsøgt udsætninger, der dog ikke er lykkedes. Små individer 
holdes som akvariefisk og bliver undertiden udsat i mosehul-
ler, når de bliver for store og glubske. Undertiden fanges der-
for enkelte individer, som har klaret sig nogle år i naturen. 
Danmark ligger dog vistnok på den klimatiske nordgrænse for 
dværgmallen. 
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B E FISK 

FØde Den lever af insektlarver og andre bunddyr og æder desuden 
æg og yngel af andre fisk. Den er meget sejlivet og tåler både 
iltfattigt og ret forurenet vand. 

Gællespalte og hud 

Åle11 er sejlivet 
pt'l grund af den 
tykke hud og de 

smt'l gællet'lbi1111ger, 
der beskytter 

mod 11dtprri11g. 

I sin ynglebiologi minder den om den europæiske malle. 

Alefisk 

Alefiskene er en ret artsrig gruppe, der i hovedsagen omfatter 
fisk fra varmere himmelstrøg. Enkelte arter er udbredte i tem
pererede egne. 

De har en slangeagtig krop. Ryg-, hale- og gatfinne danner 
en sammenhængende bræmme. Bugfinner mangler helt. Skæl
lene er rudimentære eller mangler. 

Alle arterne gyder i havet, men enkelte af dem tilbringer 
en opvækstperiode i ferskvand. Larverne adskiller sig stærkt fra 
de voksne og blev tidligere regnet for selvstændige arter. I 
danske farvande findes to arter. 

Al 
Alen, Anguilla anguilla, er for velkendt til at behøve en nær
mere præsentation. Der er dog flere ejendommeligheder ved 
dens udseende, som det er værd at lægge mærke til. Den har 
ingen bugfinner. Gællespalten er ganske lille og anbragt ved 
roden af brystfinnerne. Alen er tilsyneladende nøgen med en 
læderagtig bud. I virkeligheden har den dog små ovale skæl, 
der ligger skjult i huden, og som danner et karakteristisk 
mønster, der træder frem, hvis huden skrabes med en kniv. 



Ålerusen er typisk for det danske strandbillede. 
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BENFISK 

Alen bliver for bannernes vedkommende 29-51 cm, for 
hunnernes 42-100 cm. Vægten kan maksimalt være 3,5 kg. 
Når dagspressen nu og da beretter om endnu større ål, viser 
det sig altid, at det drejer sig om en helt anden art, nemlig 
havålen. 

Udbredelsen strækker sig fra Hvidehavet til Nordvestafrika 
inklusive hele Middelhavet og Østersøornrådet. I det vestlige 
Sortehav er ålen ikke almindelig. Fra kystfarvandene trækker 
ålene op overalt i vandløb og søer. Den amerikanske ål er 
en nær slægtning i Nordøstamerika. 

Udredningen af ålens livshistorie har været et eventyrligt 
puslespil, hvor navnlig danske og italienske forskere har lagt 
mange vigtige brikker på plads. I gamle dage anså man det for 
mest sandsynligt, at ålen opstod af sig selv i mudderet, eller 
eventuelt af regnorme. En støtte for denne teori var det, at 
man aldrig fandt æg, ja ikke engang æggestokke i ålene. Først 
for 200 år siden opdagede danskeren 0 . F. Muller, at der 
virkelig findes æggestokke hos ålene. De er blot meget svagt 
udviklede og æggene derfor mikroskopiske. I hundrede år fun
derede man over, hvor hannerne skulle søges, eller om ålen 
mon var tvekønnet, indtil østrigeren Syrski opdagede et lap
pet organ hos de mindre ål. Det viste sig at være de umodne 
testikler. 

Da det var godtgjort at ålen var en normal særkønnet fisk, 
meldte problemet sig om gydepladsernes beliggenhed. På dette 
tidspunkt opdagede italienerne Grassi og Calandruccio, at en 
lille gennemsigtig, bladformet fisk, som var beskrevet under 
navnet Leptocephalus brevirostris, udviklede sig til - en lille 
ål. Siden den tid har man kaldtålelarver for leptocephaler. 

Man mente nu, at gydepladserne måtte ligge i Middelhavet 
i nærheden af Messinastrædet, hvor larverne blev fundet. Det 
var derfor en begivenhed, da vores bavundersøgelsesskib Thor 
tilfældigt opdagede en ålelarve, da skibet tog planktonprøver 
vest for Færøerne over dybt vand. Den danske havbiolog 
Johannes Smidt startede nu en række togter for at finde ud af, 
hvor larverne kom fra. Han fandt dem hurtigt helt ned til 
Bretagne - altid over dybt vand og altid forholdsvis tæt ved 
overfladen. I 1908-10 gennemkrydsede han Middelhavet for 
at finde de yngste stadier - forgæves. Han fandt ikke åle
larver under ca. 70 mm's længde. Så begyndte han at søge 
efter dem i Atlanterhavet, og her havde ban endelig heldet 
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med sig, men det var først med Dana-ekspeditionerne 1920-
22, at han kunne præsentere den utrolige sandhed: at de 
mindste larver, han kunne finde, på kun 5-7 mm's længde, 
stammede fra et område sydøst for Bermuda i Sargassohavet 
4.-7.000 km fra de steder, hvor ålene senere skulle vokse op. 

De seneste danske åleundersøgelser blev foretaget på Dana's 
togt til Sargassohavet i februar-april 1966 under ledelse af 
dr. E . Bertelsen, hvor det lykkedes at tidsfæste ålens yngletid 
til slutningen af marts. 

Samler man resultaterne af de mange undersøgelser af ålens 
tidligste liv, får man omtrent følgende billede: sydøst for Ber
mudaøerne gyder ålene i marts ved temperaturer omkring 
20° og i 100-300 m's dybde. Dette slutter man indirekte efter 
nøje studier af Sargassohavets vandmasser og efter laborato
rieforsøg, hvor ålene modnes kunstigt ved hormonbehandlin
ger. For det paradoksale er, at ingen har fanget en voksen ål 
i Sargassohavet, ja ikke engang i Atlanterhavet. 

De små glasklare, spydbladformede larver lever af plank
ton, og de føres efterhånden mod nordøst af golfstrømmen 
og den nordatlantiske vestenvindsdrift. I Sargassohavets rand
områder har de nået længden 25 mm på tre måneder. Det 
viser sig nu, at hvis man tager planktontræk fra et skib, der 
sejler med retning mod Spanien, tynder det hurtigt ud i mæng
den af 25 mm lange larver, og i farvandene ved Azorerne 
begynder der pludselig at optræde en helt anden størrelses
gruppe af larver på ca. 45 mm. Det er tydeligvis forrige års 
yngel, man har indhentet, og nærmer man sig yderligere Eu
ropas kyster, optræder en tredie gruppe på ca. 75 mm. Lep
tocephalerne er med andre ord tre år om deres rejse til Eu
ropa fra Sargassohavet. 

De store ålelarver på 7 5 mm begynder sent på sommeren 
at forvandle sig. De holder op med at tage føde til sig, og 
spydbladformen ændres gradvis til ålefacon. Samtidig sker der 
en forkortelse af kroppen til 65 mm. 

De forvandlede glasklare ål kaldes glasål. De trækker ind 
mod kysterne, navnlig, hvor der er brakt, og begynder at søge 
op i alle tilgængelige vandløb. Det sker allerede i november
december ved Spanien, Frankrig og Irland, i marts-april ved 
Nordsøkysterne og en måned senere i Kattegat. 

Ud på sommeren begynder der at aflejre sig mørkt pig
ment i huden, og først nu ligner ynglen de voksne. I begynde!-

»Dana• 

Ynglepladser 
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Larvernes vandri11ger 
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Der fiskes ål m ed glib, 
el fangstredskab, der 

består af garn- eller 
triidvæv på et træstativ. 

Den ene fisker fører 
gliben langs bunden, 

mens den anden søger 
at jage ålene op i den. 

Alepas 

- -, -· --

sen holder vandretrangen sig, og fra vore farvande trænger 
millionvis af små ål videre ind i Østersøen. 

Nogle ål slår sig ned i brakke fjorde og nor, hvor bunden 
er blød og vegetationen kraftig, som f. eks. i de tætte åle
græsbevoksninger. Andre trækker op gennem vandløbene med 
en utrolig energi. De optrækkende småål, ålefaringen, stand
ses kun, hvor styrt eller dæmninger umuliggør passagen. På 
sådanne steder anlægges ålepas; i Danmark ofte en tyk pølse 
af lyngris omvikiet med hønsenet og anbragt, så vandet risler 
gennem kvistene. Alefaringen snoer sig da behændigt op gen
nem passet til vandet ovenfor. 

De små ål ernærer sig af alle mulige insektlarver, krebsdyr 
og bløddyr. Ligesom de voksne ål er de udprægede natdyr, 
der tilbringer dagen skjult under sten eller gemt i den tætteste 
vegetation. Anden vinter efter ankomsten måler de unge ål 
17-19 cm og først på dette tidspunkt, i en alder af sammen
lagt næsten fem år, begynder skællene at dannes. Som hos 
andre fisk dannes der årringe i skællene, og de er netop hos 
ålene så tydelige, at man kan foretage sikre aldersbestemmel
ser. 

Med alderen bliver nogle ål rovfisk, der i vid udstrækning 
tager karudser, hork, skalle, krebs og frøer. Andre forbliver 
altædende og holder sig mest til insektlarver, tanglopper, blød
dyr, rogn og andre små fødeemner. I søerne æder ålen navnlig 
de røde larver af dansemyg. Brakvandsålene æder småkrab
ber, fiskeyngel, hundestejler og kutlinger samt bunddyr som 
børsteorme og mindre krebsdyr. De æder også en mængde 
ånderør af sandmuslinger. Sandmuslingen sidder 10-20 cm 
nede i havbunden med ånderøret strakt op til overfladen, og 

Aleruse, 
1400-ta/s 
træsnit. 



den øverste trediedel eller mere amputeres simpelthen af ålen, 
før muslingen får trukket røret til sig. 

Under opsøgningen af føde benytter ålen sig af en frem
ragende lugtesans. Næseborene fører ind til en stor kolbe
formet hulhed beklædt med sanseceller, og lugteevnen er så 
højt udviklet, at nogle få molekyler af et lugtstof i vandet 
kan sanses. 

Under sin opvækst kaldes ålen gulål efter sidernes citron
farve. På gu1å1stadiet ser ålen helt anderledes ud end på det 
senere blankålstadium. Ryggen er grålig eller brunlig og bu
gen mathvid eller gul ligesom siderne. Nakken er ofte bred 
og bulner ud på grund af de kraftige tyggemuskler, øjnene er 
små. Kroppen er blød at føle på, fordi tarmkanalen fylder me
get. 

De gulål, der lever af smådyr, bar overvejende smal nakke 
og spids snude: spidshovedede ål. De ål, der overvejende tager 
større byttedyr, har bred nakke og but snude: bredhovedede ål, 
bredpande, klæpål. I søerne er spidshovedet ål tilsyneladende 
dominerende ude på barbunden, mens bredhovedet ål især 
færdes i bredzonen. I åerne træffer ml\n mest bredhovedet ål, 
mens fjordene rummer en blanding af de to typer. Der eksi
sterer alle mulige overgangsformer, og på blankålstadiet er 
der ingen forskel mellem de to åletyper. Som helhed er væk
sten langsom. Alen æder kun ved temperaturer over ca. 8°, 
og størstedelen af vinterhalvåret tilbringer den i en dvalelig
nende tilstand på steder med passende skjulesteder, ofte delvis 
begravet i dyndet. I Esrum sø er hunål 11 år, regnet fra glas
ålestadiet, om at blive 50-60 cm, hvilket må regnes som ret 
normalt. Nye undersøgelser i karpedammene Benediktedam 

Store ål er 
altid hund/. 

Lugtesans 

Gu/ålen 

Spidssnudet og 
bredhovedet ål 

Overvintring 
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S vømmeturen til 
Sargassohavet 

BENFISK 

og Anne-Mariedam ved Gråsten slot viser, at ålen kan vokse 
meget hurtigt, hvis opvækstforholdene er virkelig gode. Udsat 
åleyngel når her en længde på omkring 45 cm på kun 2½ 
år. Måske ligger der en fre~tid for ålen som dambrugsfisk. 

I en alder af 6-16 år efter glasålstadiet, og tidligst hos 
hannerne, sker der en ejendommelig og iøjnefaldende forvand
ling med de fleste ål: gulålen ændrer sit udseende og bliver til 
blankål. Forvandlingen sker i sommermånederne. Gulålens 
øjne bliver større, hovedet bliver spidst, og over ryggen bliver 
farven dyb mørk, bugens gule farve forsvinder, og den bliver 
sølvskinnende. Alen holder lidt efter lidt op med at æde. Tarm
kanalen svinder ind til en tynd streng, og kroppen bliver fast 
at føle på. Nakken bliver smallere, fordi de store tyggemusk
ler degenererer. Intet under, at man tidligere troede, at gulål 
og blankål var to helt forskellige ålearter, indtil danskeren 
Leth i 1882 opdagede den virkelige sammenhæng. 

Kønsbestemmer man ålene ved undersøgelse af de umodne 
kønsorganer, overrasker denne gådefulde fisk os endnu 
engang: det viser sig, at de ål, der vokser op i brakvand, 
ganske overvejende udvikler sig til hanål, mens ålene i vore 
søer overvejende er hunål. Fra det indre Østersøområde ken
des kun hunål. 

Samtidig med forvandlingen begynder vandretrangen at 
melde sig. I efterårsmånederne, inden vandet bliver koldt, 
trækker blankålene ud af de danske farvande i millionvis. 
Alebundgarnene i Øresund tager en svær told af de borttræk
kende ål, der passerer fra hele Østersøområdet. Mærknings
forsøg har vist vandringshastigheder på op til 50 km om da
gen. 

Fra det Øjeblik ålene forlader vore farvande, har det hidtil 
vist sig umuligt at udforske deres flere tusind km lange færd 
til Sargassohavet - på tom mave. Meget sjældent er der fanget 
en ål i Nordsøen og aldrig nogen i det åbne Atlanterhav. 
Hvad man ved med sikkerhed er følgende: blankål kan leve 
i op til 4 år i akvarier uden andet at tære på end deres eget 
fedt! Skal ålen nå Sargassohavet til marts for at gyde, må 
den gennemsnitligt svømme 30 km om dagen, men det er mu
ligt, den er 1 ½ år om svømmeturen. Nu og da har man 
fundet en ål, der vel nærmest som en abnormitet, har haft 
mere eller mindre veludviklede testikler, og ved hormonal
behandlinger har man desuden kunstigt frembragt modne 



hanål. I naturen må den normale kønsmodning antages at 
foregå under selve vandringen. 

Man regner med, at ålen vandrer pelagisk i en vis dybde, 
og fra andre bedre kendte ålearter med en lignende dybtgå
ende forvandling slutter man, at gydningen betegner dens sid
ste handling. 

Alens bemærkelsesværdige levnedsløb viser, at den nærmest 

Blus11i11g efter ål. 

må kaldes en tropisk dybhavsfisk, der tilbringer sine opvækst- Tropisk dy bhavsfisk 

år i fersk- og brakvand. Sin største fiskerimæssige betydning 
har ålen i Danmark, der med sine snævre sunde ligger ideelt 
for bundgarnsfiskeri efter blankål, og som også langs kysterne 
og i indvandene byder på gode levevilkår for ålene. 

Den er meget sejlivet, dels fordi gællerne beskyttes mod ud-
tørring af den meget lille gælleåbning, dels fordi huden er tyk 
og stærk. Danmarks årsfangst ligger på ca. 10.000 tons. 



Havål 

Ke 11deteg11 Havålen, Conger conger, ligner den almindelige ål, men kan 
kendes fra den på, at rygfinnen begynder helt fremme over 
brystfinnernes spidser. Desuden har den overbid, og huden 
mangler skæl. 

Den er gråbrun, ofte meget grønlig på rygsiden. På kinden 
er der en gråhvid plet, og også bugen er grålig hvid. Side
linien er hvidprikket. 

Hannerne bliver kun ca. 1 m, men hunnerne kan blive me
get store, ofte 1,5-2 m og maksimalt op til 3 m med en vægt 
af 65 kg. 

Udbredelse Den er udbredt fra Nordsøen til Middelhavet og De kap-
verdiske Øer. En meget nærstående form findes ved Øst
amerika. 

I Skagerrak er den ikke ualmindelig, og nu og da tages et 
eksemplar i vore indre farvande, gerne i vinterhalvåret, hvor 
denne sydlige fisk lammes af de lave vandtemperaturer. En
kelte individer er taget i den vestlige Østersø. 

Levevis Havålen går aldrig ind i ferskvand. Dens naturlige levested 
er klippegrunde og stenrev fra tidevandszonen ud til ca. 100 
m's dybde. Det er en meget glubsk rovfisk, der foruden torsk, 
havkvabber og gylter æder alt, hvad den kommer over af 
ottearmede blæksprutter, hummere, languster og krabber. 

På denne kraftige kost er væksten meget hurtig. En akva-

Havål. R ygfi1111e11 begynder længere fremme end hos ålen . 



HA VAL - M AK R E LG E D D E O R D E N 

rieiagttagelse viste, at en 1 kg vægtig havål tog 40 kg på i 
løbet af fem år. 

Man har også iagttaget kønsmodningen i akvarier. Ligesom Kp11smod11i11g 

ålen ophører havålen med fødeoptagelsen under kønsmodnin-
gen. Hunnens æggestokke udvikles så kraftigt, at de udgør 
omkring 40 procent af kropsvægten, og samtidig svinder tarm-
kanalen ind. Musklerne degenererer, tænderne falder ud, og 
knoglerne mørner, så dyret til sidst næsten blot er en stor 
sæk med 3-8 millioner æg. 

Havålens gydepladser og den tidlige larveudvikling udforske- G ydepladser 

des, samtidig med den almindelige åls biologi, af danskeren 
Johannes Smidt. Det viste sig, at gydningen foregår over dybt 
vand i et langt bælte, der strækker sig fra Sargassohavet til 
Azorerne og det østlige Middelhav. 

Kropsforandringerne i forbindelse med gydningen er så 
dybtgående, at havålen dør efter gydningen. Larverne ligner 
ålens båndformede larver, men er betydeligt mere langstrakte. 
Som det er tilfældet med ålelarven, regnede man tidligere 
havålelarven for en selvstændig art, L eptocephalus morrisi. 
Larverne er pelagiske i 1-2 år, hvor de holder sig på 100-
200 m's dybde og føres afsted af de samme havstrømme som 
den almindelige åls larver. Når larverne er 14-16 cm, sker 
forvandlingen til bundstadiet, og de unge havål søger ind i de 
kystnære farvande. 

Havålen tages som bifangst ved linefiskeri. Kødet har en Fiskeri 

grov konsistens og er ikke så velsmagende som ålens. Det 
ryges ofte. 

De havål, der tages ved Danmark, er som regel store om
strejfere, og flertallet har målt 1,5- 2,4 m og vejet 11-48 kg. 
De vækker som regel opsigt, når de fanges, og optager ledig 
spalteplads i dagspressen som ~sensationel fangst af kæmpe
ål«. 

Makrelgeddeorden 

Det er fisk med bløde finner, og hvor bugfinnerne sidder langt 
tilbage på bugen. Også rygfinnen er rykket langt tilbage mod 
halen. 

I danske farvande er tre familier repræsenterede: horn
fisk og makrelgedder hver med en art, og endelig - som meget 
sjældne gæster - flyvefiskene. 
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Hornfisk 

Kendetegn Hornfisken, Betone betone. Den slanke hornfisk med næbbet 
kan højst forveksles med makrelgedden. Den bar imidlertid 
ikke makrelgeddens småfinner på over- og undersiden af ha
len. Ryggen er blågrøn, siderne grønlige, mod bugen sølvskin
nende. Skællene er små og gnides let af. Sjældent over 80 
cm lang. 

Udbredelse Hornfisken er udbredt fra Sortehavet og Middelhavet til Is-
land, Vestnorge og Sydfinland. 

Udpræget vandrefisk Det er en udpræget pelagisk vandrefisk. Bestanden i Nord-
østatlanten tilbringer vintermånederne til havs vest og syd for 
De Britiske Øer. Om foråret samler de sig i store stimer, der 
trækker mod kysterne. I april-maj er hornfisken nået ind i 

Gydning Kattegat og Bælterne, og i den følgende måned starter gydnin
gen på det helt lave vand i bændeltangområdet navnlig i Aal
borgbugten og Bælthavet. Alt efter hvor stort moderdyret er, 
gyder hornfisken 1.000-35.000 æg. Æggene afgives vistnok i 
flere portioner efterhånden som de modnes. De måler ca. 3 
mm, og har en mængde lange, tynde og klæbrige hæftetråde, 
hvormed de sætter sig fast på planter, sten og pæle. Ofte er 
bundgarn og ruser fuldstændig behængte med dem. 

Opvækst Fem uger efter gydningen klækkes de små, gennemsigtige 

Hornfisken er en hurtigsvømmer og en vandrefisk. 



HORN Fl SK-MAK R ELGE D DE 

unger, der holder sig på lavt vand sommeren igennem. I be
gyndelsen lever de af alle mulige mikroskopiske smådyr, især 
vandlopper og larvestadjer af forskellige krebsdyr. De har ikke 
noget næb ved klækningen, men efter få dages forløb begynder 
underkæben at vokse kraftigt, og 45 mm lange har de alle
rede en lang spids underkæbe, mens overkæben vokser lang
sommere og kun er en femtedel så lang. Væksten er hurtig, 
og det første år bliver hornfisken 25 cm. Andet år vokser den 
til 45 cm og bliver kønsmoden. 

De voksne hornfisk er rovdyr, der jagter småsild, brisling, Føde 

tobis og rejer. Navnlig efter gydrungen trækker den vidt om 
for at genvinde huldet og tages på disse vandringer helt op 
til Finland. Først når vandtemperaturen om efteråret falder, 
søger den ud til saltere og varmere vand. Den er en glim-
rende svømmer, og den springer ofte, når den jages af sine 
ligeledes velsvømmende dødsfjender: tun og marsvin. 

Navnlig Danmark fisker mange hornfisk, der tages i bund- Fiskeri 

garn eller med flydende krogliner. Den er fedest om efteråret 
og har - ligesom ålekvabben - grønne ben. 

Makrelgedde 

Makrelgedden, Scomberesox saurus, ligner hornfisken, men Kendetegn 

er dybere i kroppen og kendes på de to rækker småfinner 
bag henholdsvis ryg- og gatfinne, der minder om makrellen. 
Benene er ikke grønne. Den bliver højst 50 cm. 

Makrelgedden er udbredt fra Sortehavet, Middelhavet og far- Udbredelse 

vandene udfor Nordvestafrika til De britiske Øer. I nordiske 
farvande forekommer den som en uregelmæssig og fåtallig gæst 
i sommertiden. Undertiden tages den i bundgarn ved Nord-
vestsjælland eller i Øresund. 

Ligesom sin nære slægtning hornfisken, er makrelgedden en Levevis 

pelagisk stimfisk og overfladefisk. Den lever af yngel af an-
sjos, sardin, samt lyskrebs og andre af planktonets krebsdyr. 

I modsætrung til hornfisken gyder makrelgedden sine æg 
i åbent hav. Æggene er pelagiske og forsynede med udvækster 
ligesom hornfiskens æg. Efter gydningen trækker mange stimer 
mod nord på næringsvandring, og undtagelsesvis når de langt 
op ad den norske vestkyst. 

Spiller en ret underordnet rolle som bifangst navnlig ved 
Nordafrika. 
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Flyvefisk 

Flyvefiskene er små fisk berømte for deres evne til at skyde 
op af vandet og svæve et kortere eller længere stykke, idet 
de bruger de udspilede brystfinner som svæveplaner. 

Hos de bedste flyvere blandt dem er brystfinnerne lange og 
brede, og også bugfinnerne er veludviklede og spiles ud under 
flugten, så den svævende fisk bliver toplanet. Halens nederste 
flig er lang og kraftig, og benyttes, idet den vibrerer hurtigt i 

Svæveevne vandoverfladen, som accelerator ved svævningens start. Flug
ten foregår tæt over vandet og kan være over 100 meter lang 
med en svævtid på ca. 10 sekunder. Flyvefiskene er pelasi
ske og oceaniske overfladefisk, der lever af planktondyr, og 
er selv efterstræbte af makrelfisk, dolfiner og andre rov
fisk. De fleste er varmtvandsformer, kun nedennævnte art 
træffes i Østatlanten ved Europas kyster. 

Flyvefisken, Cypsilurus heterurus, er den eneste flyvefisk, der 
er rapporteret fra danske farvande. Det første eksemplar blev 

Sjælden gæst fanget i Æbeltoft Vig 1955, og i 1959 blev der igen taget 
flyvefisk, denne gang en ved Kalø og en ved Sjællands odde. 
Alle tre blev fanget i september. Formodentlig kommer der 
nu og da små stimer til danske farvande. 

Arten er iøvrigt udbredt i Østatlantens varme dele og er 
meget almindelig i Middelhavet. 

Den hører til de største kendte flyvefisk og kan blive ca. 
40 cm. Brystfinnerne er meget lange og når omtrent til hale
roden. Hos denne art er også bugfinnerne lange og bredes ud 
under svæveflugten. Den gyder om sommeren i Middelhavet 
ved vandtemperaturer på 25-28°. 

Rørmunde 

Hos denne fiskeordens medlemmer er snuden trukket ud til et 
langt rør med en meget lille mund for enden. Mundapparatet 
minder om en pipette og virker på ganske samme måde under 
fødeoptagelsen. 

De er i hovedsagen kystfisk knyttet til algezonen eller ko
ralrev i varme have. De er langsomme svømmere og som regel 
stærkt camouflerede. Syv arter træffes i danske farvande. 



Nålefisk 

Denne mærkelige fiskefamilie omfatter fisk, der er lange og Ke11de1eg11 

umådeligt tynde. Hertil kommer en lang række bygningstræk, 
der viser en fremskreden grad af specialisering. De har ingen 
skæl, men kroppen er beklædt med et panser af små vinkel-
bøjede benplader ordnet i længderækker, så kroppens tværsnit 
er mere eller mindre kantet. Den pipetteagtige mund er tand-
løs, og gællespalterne er meget små. 

Finneudstyret er meget spartansk. Der er aldrig bugfinner, 
og hos nogle arter mangler både bryst-, gat- og halefinne. 
Svømningen foregår ved hjælp af den lille bløde rygfinne, der 
sættes i bølgeformet bevægelse. Svømmestillingen er ofte skrå 
eller lodret, og kroppen holdes stiv, så fisken med sine bro
gede brune eller grønne farver ligner et stykke drivende tang. 

Nålefiskene holder til i tangbæltet, og de har en veludviklet Le vested 

evne til farveskifte som tilpasning til omgivelserne. Føden be-
står af planktonets små krebsdyr, fiskeæg og fiskelarver eller 
andre smådyr, der holder til i vegetationen. Byttet overrumpler 
de ved et kast opad med hovedet, samtidig med at munden 
åbnes. Ved at sænke mundhulens gulv frembringer de et un-
dertryk, og byttet suges ind. 

Det stive panser giver dem ringe bevægelighed. Halen kan 
dog ofte snos om plantedele, og hovedet er mere bevægeligt 
end hos flertallet af fisk, fordi nålefiskene har nakkeled. 

Nålefiskene har yngelpleje. Æggene bæres på bugen af han- Yngelpleje 

nen, og hos nogle arter udvikles der ligefrem en slags rugepose 
af hudfolder, hvor hele fosterudviklingen finder sted. 

Søhestene hører til nålefiskene, men findes ikke nordligere søhes1e 

end til østkysten af England. Som et kuriosum kan det dog 
nævnes, at en søhest, Hippocampus antiquorum fangedes i 
Svendborg Sund juni 1952. Man må formode, at den har 
været blind passager i en ballasttank på et af de skibe, der 
slæbes til Svendborg for ophugning. 

Seks nålefisk kendes fra vore farvande. 

Snippe 

Snippen, Entelurus aequoreus, kendes fra de øvrige nålefisk Ke11de1eg11 

på, a t gattet sidder under den bageste del af rygfinnen. Den 
har ingen brystfinner, og kun hos unge dyr er der en lille hale-
finne. Grundfarven er gulbrun, og i hele kroppens længde har 
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den lodrette tætstillede og smalle, lyseblå tværbånd med sorte 
kanter. Fra snuden til Øjet og videre til gæliespalten løber et 
smalt rødt bånd. 

Snippen, der er vores største nålefisk, bliver for hunnernes 
vedkommende mindst 45-60 cm, hannerne er noget mindre. 

Udbredelse Den er udbredt fra Den pyrenæiske Halvø til Tromsø og 
Island. I Nordsøen er den almindelig, og den tages ofte i Katte
gat men er sjælden i den vestlige Østersø. 

For det meste holder den til i algebæltets dybeste dele, hvor 
den står lodret og langsomt svajende mellem tangplanterne 
forankret med den smidige hale snoet om en plantestilk. Den 
findes dog også på dybere vand udenfor algezonen og holder 
sig der til steder, der er bevoksede med buske af polypkolo
nier, mosdyr og svampe. 

Føden består af alle slags smådyr, der tilfældigt kommer 
forbi. 

Leg og yngelpleje Under legen står han og hun bug mod bug, og æggene 
afsættes på hannens bugside. Æggene gydes i flere portioner 
over nogen tid, og hunnen benytter flere partnere. Hos_os fore
går legen i juni-juli. H annen bærer æggene til klækningen, men 
danner ikke nogen rugepose som hos tangnålene. Ungerne er 
11-12 mm ved klækningen. 

Snippen er let kendelig på de lyseblå tværbånd. 



Stor næbsnog. I modsætning til tangnålene mangler næbs11ogene bryst
finner . 

Stor næbsnog 

Den store næbsnog, Nerophis ophidion, mangler brystfinner K endetegn 

ligesom foregående art, men gattet ligger under den forreste 
halvdel af rygfinnen. Den er grøn, mod bugen gulgrøn, og 
siderne har små blålige pletter og fint tegnede længdestriber. 

Hunnen bliver 30 cm, hannen ca. 25 cm. 
Den er udbredt fra Sortehavet og Middelhavet til Sydisland Udbredelse 

og Norge, hvor den når til Trondhjem. Den tåler brakvand 
godt og er udbredt i næsten hele Østersøen. I vore farvande 
er den almindelig overalt ved kysterne. 

Ligesom de andre nålefisk er den navnlig knyttet til tang
bæltet, hvor den findes på 2-15 m's dybde. Føden består af 
små krebsdyr og fiskeyngel. 

Legen finder sted i maj-august, og ligesom hos foregående 
art bærer hannen æggene på bugen til klækningen. 
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Krumsnudet næbsnog 

Kendetegn Den krumsnudede næbsnog, Nerophis lumbriciformis. Uden 
brystfinner og med en kort, opadkrumet snude. Den er som 
regel lysebrun med mørkebrune marmoreringer. 

Udbredelse Hunnen bliver 17 cm, hannen 14 cm. Udbredelsen strækker 
sig fra Marokko langs Europas kyster til omegnen af Bergen. 
Hos os kendes den fra den nordlige del af Øresund, hvor den 
forekommer på ret dybt vand, antageligt fordi den dårligt tå-
ler det brakke overfladevand. I den sydlige del af udbredelses
området findes den på lavt vand. 

I sin ynglebiologi minder den om de to foregående arter. 

Almindelig tangnål 

K endetegn Den almindelige tangnål, Syngnathus typhle, kan kendes på, 
at både brystfinner og halefinne er tilstede, og at snuden er 
lang og stærkt sammentrykt. Set fra siden er snuden mere end 
halvt så høj som hovedet. Den er grøn eller brun, idet den kan 
skifte farve på en lille time efter omgivelserne. 

Den kan blive 30 cm. 
Udbredelse Almindelig tangnål har langt større udbredelse end de to 

følgende tangnålearter. Den findes fra Sortehavet til Nord
norge og går i Østersøen helt ind til den sydlige del af Bot
tenhavet. Hos os er det den almindeligst forekommende nåle
fisk, der findes overalt langs kysterne, hvor den navnlig er 
knyttet til ålegræsbevoksningerne. 

Den er meget stationær og trækker i det højeste ud på lidt 
dybere vand i vintermånederne. 

Føde Føden består som hos de øvrige nålefisk af vandlopper, 
yngel af tanglopper, fiskeæg, nyklækket fiskeyngel og andre 
meget små dyr. 

Yngelpleje Tangnålen yngler om sommeren. Ligesom næbsnogene har 
denne og de to følgende tangnålearter en form for yngelpleje, 
hvor hannen bærer æggene på bugen indtil klækningen. Hos 
tangnålene har yngelplejen dog udviklet sig til et endnu mere 
avanceret stade. Hannens ægbærende bugflade omsluttes af et 
par længdeløbende hudfolder, der begynder på hver side af 
gattet og strækker sig bagud. Randene af disse folder klæber 
sammen, så der dannes et aflangt hulrum under dem, en 
rugepose. Hunnen gyder æggene i flere portioner efterhånden 
som de bliver modne. Overførslen af æggene til hannen 



sker på den måde, at æggelederne krænges langt ud af køns
åbningen og føres ind i rugeposen. Under processen, der nær
mest må kaldes en parring, anbringes en snes æg, som han
nen befrugter med mælk fra kønsåbningen i rugeposens for
reste afsnit. 

Rugeposen rummer ialt 50-200 æg. Æggene er næsten 2 
mm store og ligger i ordnede længderækker. Hudfoldernes in
dersider består af en slimhinde, der vokser ud omkring hvert 
æg, så det ligger i en hulning. Under fosterudviklingen tilføres 
der næringsstoffer gennem slimhinden, og når udrugningen er 
tilendebragt efter ca. 4 ugers forløb, er ungerne 25 mm og 
ligner små udgaver af de voksne. Posen går nu op i sømmen, 
idet de to hudfolder ikke længere klæber sammen. Hannen er 
i stand til at lukke og åbne posen vilkårligt, og ungerne får 
lov til at foretage småekskursioner, der dog i begyndelsen en
der i posen igen. Få dage efter forlader de definitivt faderen. 

Væksten er forholdsvis hurtig, og de fleste individer når 
kønsmodenhed allerede det næste år ved 13-18 cm's længde. 
Formodentlig er levetiden 2-3 år. 

Lille tangnål 

Almindelig tangnål. 
Den rørformede mund 
bruges som en 
pipette til at 
fange smådyr m ed. 

Ud vikling 
i rugeposen 

Den lille tangnål, Syngnathus rostellatus, der ligesom efterfØl- Ke11de1eg11 

gende og foregående art har brystfinner, har trind snude, der 
kun udgør halvdelen af hele hovedets længde. Set fra siden er 
snuden kun halvt så høj som hovedet. Den er gråbrun eller 
grågrøn- med sølvgrå bugside. Mellem panserets ringe er der 
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som regel mørke tværbånd og lyse prikker. Denne tangnål kan 
højst blive 17 cm. 

Udbredelse Den lille tangnål har et forholdsvis lille udbredelsesområde, 
der strækker sig fra den spanske nordkyst til Bergen. Den 
synes navnlig at være meget almindelig langs klippekyster, 
f. eks. i Oslofjord og langs den svenske Kattegatskyst, men 
også i de danske farvande er den ret almindelig på lavt vand. 
I Øresund og Bælterne er den bedst kendt fra de nordlige 
dele, men i den vestlige Østersø er den ikke almindelig. 

Levevis I levevis minder den om den almindelige tangnål. Den yng-
ler om sommeren og et stykke ud på efteråret. Hannen bærer 
æggene i en rugepose. Når ynglen forlader faderen, er den 
13-14 mm. De spæde unger kan i begyndelsen findes tæt 
ved overfladen, hvor mængden af mikroskopiske planktonor
ganismer er stor, og de findes nu og da pelagisk f.eks. i Nord
søen. 

Stor tangnål 

Ke11deteg11 Den store tangnål, Syngnathus acus, kendes fra. de to fore
gående på snuden, der er rund, og som udgør mere end halv
delen af hovedets længde. Der er 18-19 pladeringe mellem 
hoved og rygf inne. 

F arven er ret variabel, men som regel er den på oversiden 
gulligbrun med mørkebrune tværbånd, og bugen er gullig med 
et rødligt skær. 

Det er vores næststørste nålefisk, og den kan blive 46 cm 
lang. 

Udbredelse Stor tangnål har omtrent samme udbredelse som lille tang-
nål og findes fra Den pyrenæiske Halvø til Trondhjem, men 
den er mere følsom overfor brakvand, og i de danske far
vande er den kun almindelig i Skagerrak. I det østlige Katte
gat findes den langs svenskekysten, og den tages nu og da 
ved Nordsjællands Kattegatskyst eller i det nordlige Øresund. 
En enkelt gang er den fanget i Køge Bugt. 

Forp/a11111i11g Yngletiden falder i juli-oktober. Hunnen overfører 200-400 
æg til forskellige hanner, og en stor han kan bære op til ca. 
500 æg i sin rugepose. 

Æggene er meget store og måler ca. 2,4 mm. Den spæde 
yngel er tilsvarende stor og måler omkring 30 mm, når de 
forlader faderen. 

' Lille ta11g11lll 

e Stor ta11g11111 



Sneppefisk ~ 
En halv snes sydlige arter hører til denne lille familie, der 
har fået sit navn på grund af det sneppelignende hoved. En 
enkelt art gæster os sjældent. 

Sneppefisken, Macrorhamphosus scolopax, kendes let på det Ke11deteg11 

lange næb og på, at den forreste rygfinnes anden pigstråle er 
meget kraftig og lang med savtakket bagkant. Kroppen er 
delvis beklædt med benplader. Den er rosafarvet med sølv-
hvide sider og bug. 

Skønt den kun er højst 15 cm lang og ingen fremragende Udbredelse 

svømmer, forvilder enkelte eksemplarer sig undertiden helt op 
i Nordsøen og Skagerrak fra farvandene sydvest for De bri-
tiske Øer, der normalt danner dens nordgrænse. Den er vist-
nok aldrig taget i vore indre farvande, men er fanget en halv 
snes gange nord for Skagen. I Middelhavet og det mellemste 
Atlanterhav er den ret almindelig. 

Den lever på 100- 200 m's dybde, og dens biologi er ikke 
særlig godt kendt. 

Torskefisk 

Denne fiskeorden består af fisk med bløde finner og med 
bugfinnerne helt fremme på struben foran brystfinnerne. Næ
sten alle arterne er havfisk. 

Langhaler 

Familiens arter er bunddyr på dybt vand og er taget ned til 
5.000 m's dybde. De har en kort plump krop med stort hoved 
og store Øjne. Halen er lang, sammentrykt og stærkt tilspidset. 
Skællene er ru. Kendes fra alle oceaner. Et par arter findes i 
det dybe Skagerrak. 

Skolæst 

Skolæsten, Coryphaenoides rupestris. Med sin lange, spidse Kendetegn 

hale, sine store øjne og korte snude, minder skolæsten om 
havmusene. Den har dog store fint piggede skæl og er i virke-
ligheden beslægtet med torskefiskene. Hagen har en kort skæg-
tråd, og der er stor afstand mellem den forreste korte ryg-
finne og den bageste, som er lang og bræmmeformet. 
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Farven er gråviolet, finnerne er mørke. Den kan blive 1 m 
lang. 

Udbredelse Udbredelsesområdet strækker sig fra Trondhjem, Island og 
Sydvestgrønland til Newfoundland, Skagerrak og fastlands
skrænten vest for De britiske Øer. 

I det dybe Skagerrak optræder den som karakterdyr på 
400-700 m vand, men lejlighedsvis findes den på mindre 
dybde. Den lever som bundfisk, og føden består især af dyb
havsrejer og andre krebsdyr. 

Gydning Den gyder sent om efteråret. Ægantallet ligger på 12.-
16.000, og de knap 2 mm store æg holder sig svævende på 
dybt vand indtil klækningen. 

Den fanges ofte i rejetrawl som en værdiløs bifangst. 

Torskefamilie 

Langt de fleste af familiens arter hører hjemme på den nord
lige halvkugle, navnlig i de tempererede og kolde have. En 
art, ferskvandskvabben eller knuden, lever i ferskvand. 

Familien hører sammen med sildefamilien og makrelfami
lien til de tre familier, der dominerer verdensfiskerierne, idet 
den omfatter nogle af klodens vigtigste nyttefisk, der leverer 
ca. 6 millioner tons kød til verdensmarkedet årligt. 

Torsk 

K endetegn Torsken, Gadus morrhua, har overbid, en lang skægtråd på ha
gen og lys sidelinie. Farven varierer meget, og man taler f. eks. 
om rødtorsk og græstorsk. Rødtorsk er torsk, der holder til i 
blæretang og fingertang ved klippekyster og stenrev. Som det 
er tilfældet med mange andre fisk, antager torskens hud farve
toner, der giver den beskyttelseslighed med omgivelserne, i 
dette tilfælde tangens røde og rødbrune farver. På samme 
måde er de grønbrogede græstorsk, torsk der lever i ålegræs
bevoksninger, mens sandtorsk er lysegrå og fortrinsvis findes 
på sandet bund og dybere vand. 

Størrelse Torsken kan blive meget stor og et 24 år gammelt eksem-
plar på 169 cm's længde, der vejede 40 kg, blev taget i trawl 
i Barentshavet i 1940. Ved Nordnorge og Island fanges mange 
individer på over 1 m med en vægt omkring 15 kg og en 
alder på ca. 20 år. Også i danske farvande tages af og til 



Torskens skægtrdd og bugfinnernes forlængede strlller fungerer som 
sanseorganer under jagt på bu11ddyr. 

kæmpetorsk på helt op til 125 cm og en vægt på 20-25 kg. 
Udbredelsen omfatter store dele af Nordatlanten, idet den Udbredelse 

går fra Den biskayiske Havbugt til Spitsbergen, Hvidehavet 
og Barentshavet samt over Island til SydgrØnland og Davis-
strædet og ned langs Nordøstamerika til Kap Cod. Den tåler 
meget lave saltholdigheder og findes i alle vore indre farvande 
og i Østersøen helt op til Bottenviken. 

Torsken er almindelig fra kysten til 300 m's dybde og kan 
findes på ned til 5-600 m. Den foretrækker køligt vand på 
2-10° og trækker væk fra kysten, hvis temperaturen bliver 
væsentligt højere. Den holder sig i hovedsagen til bunden og 
samler sig gerne på undersøiske banker med dybder omkring 
40-100 m. I Norskehavet optræder mange store gamle torsk 
som pelagiske fisk, der færdes langt til havs og fjernt fra bun
den på jagt efter sild. 
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Mange stammer Indenfor sit vældige udbredelsesområde danner torsken lige
som silden en lang række store og små stammer, der adskiller 
sig indbyrdes med hensyn til vækst, kØnsmodning, gydeplad
ser og livsvaner. Nogle af stammerne er vandrefisk, der fore
tager togter på mange hundrede kilometers længde på jagt ef
ter føde eller for at samles på stammens gydepladser. I så hen
seende kan vandrende torskestammers adfærd minde om hav
sildens rastløshed. Foruden de vandrende torskestammer fin
des der lokale stammer af kysttorsk, stammer, der ikke van
drer langt, men som holder sig indenfor et enkelt fjordsystem, 
og hvis gydepladser ikke ligger fjernt herfra. 

Vandringer For fiskeriet er de store vandrende stammer af størst betyd-
ning, dels fordi de talmæssigt langt overgår kysttorskene, dels 
fordi deres vækst er disse overlegen. Vigtigst er den norsk
arktiske torskestamme, der er hjemmehørende i Barentshavet 
og ved Nordnorge, den islandske stamme og endelig Newfound
landstorsken. Også torsken ved Grønland har nu i en lang 
periode haft stor betydning. 

En lang række mærkningsforsøg har belyst torskens van
dringer i Nordatlanten. Det har da vist sig, at stimer af torsk 
kan trække f. eks. fra Island til Barentshavet eller Canada. 
Også i vore indre farvande findes omfattende vandringer, hvor 
f. eks. unge torsk fra Nordsøen trækker ind i Østersøen, hvor 
de strejfer omkring, til de er gydemodne, for så atter at vandre 
tilbage. 

Gydning Langt de fleste torskestammer gyder sent på vinteren eller 
om foråret. Torsken opsøger dybder omkring 30-60 m, hvor 
temperaturen er 4-6°. I Østersøen hvor de dybere salte vand
masser er længe om at blive varmet op, starter gydningen se
nere, evt. i maj eller endnu senere. Gydningen foregår som 
massegydning, hvor tætte stimer af modne fisk afgiver mælk 
og rogn frit i vandet, idet de parvis stryger sig tæt op ad 
hinanden. Æggene er glasklare og ca. 1,5 mm store. Ægan-

Pelagiske æg tallet afhænger af hunnens størrelse, men er under alle om
stændigheder højt: 500.000-5 millioner. Æggene er lidt let
tere end vand, og de flyder langsomt op til overfladen, hvor 
de holder sig svævende. Alt efter hvor varmt overfladevandet 

Klækning og opvækst er, klækkes de på 2-4 uger. Larverne er kun 4-5 mm og har 
en lille blommesæk, der udgør deres medbragte mad til de 
første dage. Derefter går de løs på planktonets mikroskopiske 
organismer: larver af vandlopper, copepoder, og encellede 
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alger og i takt med væksten vælger de større og større føde
emner. I år hvor planktonproduktionen ikke er kommet godt i 
gang på denne tidlige årstid, dør store mængder larver af sult, 
og resultatet bliver en fattig årgang. Allerede efter 3-5 må-
neders forløb har de nået længder på 3-6 cm. På dette tids
punkt har de en karakteristisk mørk pigmentering af huden i 
felter, der leder tanken hen på et skakbræt. Ved denne længde 
opgiver de planktonlivet og søger mod bunden. Larverne af de 
oceaniske vandrestammer søger ned på relativt dybt vand, 
mens kysttorskens yngel slår sig ned på lavt vand i algezonen 
eller ålegræsbevoksningerne, hvor de holder til resten af som-
meren. Om efteråret er ynglen 12-15 cm og trækker ud på 
lidt dybere vand. 

De unge torsk holder sig til bundens dyr i deres valg af Føde 

føde. Navnlig krabber, rejer, orme og muslinger må holde for. 
Med alderen begynder fisk at indtage en voksende del af fø-
den, navnlig kutlinger, tobis, sild, hvilling og unge fladfisk. 
Gamle torsk bliver ret rovgriske og udvikler kannibalistiske 
tendenser. I danske farvande har man kunnet vise, at en stor 
torskebestand decimerer sildebestanden stærkt, mens der som 
regel opstår store sildebestande, hvor torskene er fåtallige. 
Visse år, hvor torsken er talrig i Limfjorden kan den præstere 
at fortære næsten hele bestanden af ålekvabber. 

Væksten er meget variabel. Gennemgående bliver de lokale Væksten varierer 

kysttorsk mindre end de oceaniske vandretorsk. I Østersøen 
er væksten middelmådig; og en tre-års torsk måler ca. 35 cm 

Store torsk lever næsten udelukkende af fisk og sluger dem hele. 



Svingninger 
i l1rgangenes 

størrelse 

T orsken og 
klimaforbedringen 
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mod ca. 40 cm i Kattegat og 55 cm i ordsøen. Væksten af
hænger af bestandens tæthed, idet denne er bestemmende for, 
hvor skarp næringskonkurrencen udvikler sig. Den afhænger 
også af fødens art. Søpindsvin og slangestjerner er f. eks. en 
middelmådig kost, mens fisk er kraftig føde. Væksten afhæn
ger også af temperaturen, og f. eks. i vintermånederne er tor
skens næringsoptagelse væsentligt nedsat, som det er tilfældet 
med mange fisk. Væksten er hurtigst i de unge år før køns
modningen. Når først dannelsen af kønsstoffer begynder, ned
sættes væksten, dels påvirket af væksthæmmende hormoner, 
dels fordi en stor del af stofproduktionen går til opbygning af 
rogn og mælk. En af grundene til, at Østersøtorsken ikke vok
ser særlig godt, er den, at kønsmodningen - og dermed vækst
hæmningen - finder sted allerede i en alder af 2 år, mens 
f. eks. torsken i vore ydre farvande bliver kønsmoden i 3-4 
års alderen. For de store vandrende torskestammers vedkom
mende ved Island og Nordnorge, indtræder kønsmodenheden 
for de fleste individers vedkommende først i 8-12 års alderen. 

Den enkelte årgangs størrelse er meget svingende, og det 
har vist sig, at det navnlig er de pelagiske larvers skæbne, der 
er af afgørende betydning. Det er omtalt, at milliarder af lar
ver kan sulte ihjel, hvis planktonproduktionen er lille. Også 
temperaturen i overfladelagene har betydning, på den måde at 
relativt høje vandtemperaturer accelererer væksten og gør det 
planktoniske stadium kortvarigt, mens kølige temperaturer 
forlænger larvelivet med nogle uger, hvorved dødeligheden 
stiger stærkt, simpelthen fordi en større procentdel af de små 
torskelarver når at blive ædt af planktonets rovdyr, f. eks. 
smågopler og pilorme, før de har nået en størrelse, der frelser 
dem fra disse fjender. 

I de sidste 30-40 år er torskebestanden blevet forøget i 
vore farvande. Årsagen har været en midlertidig marin kli
maforbedring, idet den gennemsnitlige vandtemperatur og salt
holdighed er steget lidt og dermed har skabt bedre betingelser 
for succesrige yngelår. Også opvækstforholdene i Østersøen er 
lejlighedsvis blevet forbedret i de seneste årtier ved øget ind
strømning af iltrigt, salt bundvand gennem Sundet og Bælterne, 
således at torskens fourageringsområder er blevet udvidet med 
store bundarealer, hvor vandet tidligere var for iltfattigt. 

Denne klimaforbedring har omfattet hele det nordatlantiske 
havområde og har bl. a. medført en stigning af vandtempera-
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turen ved Vestgrønland siden 1920 på ca. 2 °. Denne lille 
stigning var tilstrækkelig til at torsk fra Island og Newfound
land, der hidtil havde været sjældne gæster, slog sig ned i 
store bestande, der bar dannet basis for de moderne store 
grønlandske torskefiskerier af internationalt format. 

Man fanger undertiden torsk, der er misdannede. Mest be
mærkelsesværdige er torskekonger med bulldogagtigt, fladtrykt 
hoved, der er fremkommet ved en abnorm forkortelse af visse 
af hovedets knogler. Flere steder i vore farvande optræder 
torsk med sårsygdomme beslægtede med ålens rødsyge og re
sulterende i åbne svulster. Meget almindelige er infektioner 
med indvoldsorme, især angreb af snyltende rundorme, der 
sidder indborede i indvoldsorganerne og kødet. Ormene er 
naturligvis uæstetiske men iøvrigt ufarlige for mennesker. I 
gællerne finder man ikke sjældent den blodrøde gælleorm, i 
virkeligheden et krebsdyr beslægtet med vandlopperne, men 
helt omdannet som blodsuger. Små sorte prikker på huden og 
hornhinden er ofte indkapslede ungdomsstadier (cercarier) af 
ikter. 

Abnorme torsk 

Sygdomme 
og snyltere 

For fiskeriet er torsken ubetinget den vigtigste af alle torske- Fiskeri 

fisk, og verdensudbyttet ligger på ca. 2 millioner tons årligt. 
For vore egne fiskerier er torsken meget betydningsfuld, og 
fiskeriudbyttet er steget støt de sidste 30-40 år, navnlig for 
Østersøfiskeriets vedkommende, ikke alene fordi fiskeriind-
satsen er øget, men o"gså på grund af den allerede nævnte 
forøgelse af torskebestandene i vore farvande. Vort årlige ud-
bytte er næsten 70.000 tons, hvoraf 33 procent hentes i Øster-
søen. 

I vore farvande fiskes torsken i bundgarn og ruser langs ky
sterne og med skovlvod ude på den bløde bund. Mange torsk 
fanges desuden med snurrevod sammen med rødspætter og 
andre bundfisk. Endelig anvendes linefiskeri, hvor der agnes 
med tobis, sort kutling eller ålekvabbe. For at beskytte be
standene mod overfiskning og sikre størst muligt udbytte, 
fastsætter saltvandsfiskeriloven et mindstemål på 33 cm. 

Foruden det direkte salg af isede eller levende torsk til 
spisebrug går store mængder torsk til filetfabrikkerne, hvor 
kødet dybfryses f. eks. i store plader, der senere udskæres til 
rektangulære blokke og sælges kartonerede. I Norge, Island, Klipfisk 

på Færøerne og i Skotland er der gamle traditioner for til-
virkning af klipfisk, der er flåede, saltede og lufttørrede torsk. 
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Torsken findes på 
al slags bund. 

Enkelte steder fiskes endnu fra den åbne strand. 

Selve navnet torsk er gammelt nordisk for tørfisk, der siden 
vikingetiden har været et vigtigt næringsmiddel og en velegnet 
handelsvare på grund af den store holdbarhed. I vore dage 
eksporteres hovedparten af klipfisken til Sydeuropa og Afrika. 

Rognen, bukserne, ryges eller sælges som hermetik, og af 
leveren presses den nok så bekendte levertran, hvoraf der 
årligt produceres over 60.000 tons, der bl. a. anvendes i me
dicinalindustrien på grund af oliens høje vitaminindhold. 



Kuller 

Kulleren, Melanogrammus aeglefinus, kendes fra torsken på 
den store sortegrå plet på siden under den forreste rygf inne og 
på den sorte sidelinie. Øjnene er større end torskens, skægtrå
den er ganske lille. 

Den bliver almindeligvis ikke over 40-60 cm, men kan -
yderst sjældent - nå 1 m's længde og en vægt på 12 kg. 

Udbredelsen går fra Den biskayiske Bugt til Island, Ba
rentshavet og Hvidehavet. Desuden findes kulleren ved Nord
østamerika fra Kap Hatteras til Newfoundland. Ved Nordnorge 
er den ret fåtallig, og fra Grønland kendes kun enkelte strej
fere. Hos os er den almindelig i Nordsøen, Skagerrak og det 
nordlige Kattegat. I Øresund og Bælterne er den ikke alminde
lig, og kun når salte vandmasser med kullerlarver en sjælden 
gang trænger ind i Østersøen kan der i nogle år fiskes kuller 
her. 

Kulleren foretrækker gennemgående saltere og varmere 
vand end torsken. Den færdes også på dybere vand og er 
almindeligst på 40-100 m's dybde, hvor den holder sig nær 
havbunden. 

Føden består hovedsageligt af bunddyr som slangestjerner, 
muslinger, orme og krebsdyr. Fisk udgør derimod en beskeden 
del af kosten. I sildenes gydeperioder æder den store mængder 
rogn. 

Til gydningen kræver den høj saltholdighed. De gydemodne 
kullere samler sig især i den nordlige Nordsø, udfor Trond
hjem, ved Sydvestisland og Færøerne. I marts-juni foregår 
gydningen på dybder omkring 100 m og ved vandtempera
turer på 5-7°. Æggene - omkring 500.000 pr. hun - er pe
lagiske og stiger langsomt op til overfladen, hvor de driver 
omkring med havstrømmene til klækningen et par uger efter. 

Kendetegn 

Udbredelse 

Føde 

Gydning 

Kulleren kendes let 
pt'l den store sortgrt'l 
plet over brys1J111nen. 
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De små kullerlarver holder sig til overfladeplanktonet tem
melig længe, og først ved ca. 5 cm's længde opgiver de efter
hånden den pelagiske tilværelse og søger ned til bunden på 
forholdsvis dybt vand. Her lever de af bunddyr, og efter et 
års forløb er de omkring 15 cm. 

Vakst Væksten er forskellig i forskellige farvande afhængig af 
fødeforhold og konkurrence. I den østlige Nordsø er der store 
bestande af slangestjerner, der imidlertid, kaloriemæssigt, er en 
fattig kost, og kulleren vokser her væsentligt dårligere end i 
det nordlige Kattegat og Skagerrak, hvor føden i større grad 
består af krebsdyr, der er langt mere næringsrige. I 3-års al
deren er kulleren i Nordsøen derfor kun 25-27 cm, mens 
dens jævnaldrende artsfæller i Skagerrak og Kattegat er 37-
40 cm. 

I 3-4 års alderen bliver kulleren kønsmoden. 
Fiskeri Mærkeligt nok er kulleren herhjemme ikke så populær som 

torsken, skønt dens kød er både hvidere og mere fast. Største
parten af de danske trawlfangster eksporteres til England, der 
har et stort marked for kuller. I England og Norge anvendes 
den ofte røget. Den danske fangst er kun ca. 2.000 tons år
ligt, mens det samlede udbytte i Nordatlanten ligger på ca. 
300.000 tons årligt. 

Hvilling 

Kø11d~teg11 Hvillingen, Merlangius merlangus, kendes på sit udprægede 
overbid, den sorte plet ved brystfinnens rod og ved manglen 
på skægtråd. Den forreste gatfinne er lang. Den friskfangede 
hvilling er som regel grågrøn ofte med kraftig messingglans på 
rygsiden. Siderne er sølvhvide, bugen skinnende hvid. Farverne 
taber sig hurtigt efter døden bortset fra den karakteristiske 
sorte plet ved brystfinnen. 

Ved Island er der taget hvillinger på op til 70 cm, men i 
Nordsøen og Skagerrak bliver den sjældent over 40-45 cm og 
er som regel mindre. 

Udbredelse Den er udbredt fra det vestlige Middelhav til Nordnorge og 
Island og kan træffes overalt i vore indre farvande og den 
vestlige Østersø. 

Hvillingen er i mindre grad knyttet til bunden end flertallet 
af sine slægtninge mellem torskefiskene. Den mangler føletrå
den på hagen, og en stor del af sit liv lever den mere eller 
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mindre pelagisk. Den kan træffes på alle dybder ned til ca. 
200 m og færdes ofte i småstimer tæt ved kysten. 

Føden består det første leveår især af krebsdyr, på lavt Føde 
vand, navnlig hesterejer og de rejelignende mysider, på dybere 
vand svømmekrabber, lyskrebs og dybhavsrejer. Navnlig om 
foråret æder småhvillingerne desuden yngel, navnlig af tobis, 
spærling og - hvilling. Med alderen udgør fisk en større og 
større andel af føden, og ældre hvillinger er udprægede rov-
dyr, der lever af sild, tobis og sperling, som de let griber med 
de lange sylespidse tænder. 

Hvillingens gydning strækker sig over en usædvanlig lang Gydning 

periode, idet man kan finde de pelagiske æg i jan.-sept. Ho
vedgydningen finder dog sted i marts-maj på 20-80 m's dybde 
og ved vandtemperaturer på 5-11 °. Større gydepladser findes 
nordøst for Skotland samt i den sydligste Nordsø, mens gyd-
ningen i Skagerrak og det nordligste Kattegat er ubetydelig. 
Ynglen er pelagisk i lang tid og begynder først at søge mod 
bunden ved 5-10 cm's længde. I løbet af den pelagiske pe-
riode føres ynglen vidt omkring - man ser den ofte søge ly i 
småstimer under drivende vandmænd. Store mængder yngel 
kommer på denne måde ind i vore indre farvande, hvor den 

Hvilli11ge11 lever oppe i vandet i hØjere grad end torsk og kuller. 
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efterhånden, som den når bundstadiet, søger ind på lavt vand 
langs kysterne. Hvillingen er ret stationær og først ved køns
modenhedens indtræden i 2-3 års alderen ved en længde af 
ca. 25 cm, trækker de unge hvillinger ud af vore farvande for 
at gyde i Nordsøen. 

Fiskeri Hvillingen spises praktisk taget ikke her i landet. Selv om 
den er velsmagende, er den for lille. Hovedparten af de 40.-
70.000 tons, der er Danmarks årlige udbytte, går som indu
strifisk til fiskemel- og oliefabrikation eller som foder til ør
reddambrug og minkfarme. De noget større hvillinger fra far
vandene omkring Skotland går til konsum i Storbritannien. 

Sej 

Kendetegn Sejen, Pollachius virens, kaldes ofte gråsej. Blandt torskefi
skene kendes den på, at den har underbid og på, at sidelinien 
er lys og næsten helt lige. Unge sej har en meget lille skæg
tråd, hos ældre er den helt forsvundet. 

Farven varierer meget, men hos voksne sej er rygsiden og 
hovedets overside olivengrøn eller grå, s'iderne gulgrå og bu
gen sølvgrå eller mælkehvid. 

Den bliver almindeligvis 60-70 cm, men store gamle ek
semplarer på op til 120 cm tages nu og da. 

Udbredelse Den er udbredt på begge sider af Atlanterhavet, ved Syd-
grønland og Island og findes fra Nordnorge til Portugal. I vore 

Sejen har underbid, næsten lige sidelinie og mangler skægtr/Jd. 

- . 



SEJ-LUBBE 

farvande er den kun almindelig i Nordsøen, Skagerrak og det 
nordlige Kattegat. Den kan dog fanges også i det sydlige Katte
gat og undertiden i Øresund. I den vestlige Østersø er den en 
meget sjælden gæst. 

Sejen er ikke specielt knyttet til bunden men færdes ligeså 
ofte pelagisk i de frie vandmasser. Den vandrer vidt omkring 
og følger ofte sildestimerne. Selv er den en udpræget stimfisk. 

Gydningen finder sted tidligt på vinteren. Gydepladserne Gyd11i11g 

ligger på 100-200 m's dybde på skrænterne til Norske Rende 
i Skagerrak, i nordlige Nordsø, ved Færøerne og langs Norges 
vestkyst. Til gydningen skal vandet være 6-8 °. Saltholdighe-
den i vore farvande inden for Skagen er for lav til gydning. 
Ægantallet afhænger som hos andre fisk af hunnens størrelse, 
og er maksimalt 4 millioner. Æggene er pelagiske og klækkes 
på en uges tid. Larverne føres vidt omkring af havstrømmene Opvækst 

og først i en alder af op mod et år, søger ynglen lavt vand nær 
kysterne, hvor den samler sig i store stimer, som man finder 
det f. eks. i hele den norske skærgård. Under opvæksten lever 
den af planktonorganismer, lyskrebs og yngel af sild og bris-
ling. Efterhånden trækker sejen længere til havs; den vokser 
godt til, og i 5-6 års alderen har den nået en længde på 60-
70 cm. De store sej lever udelukkende af fisk. Nogle få indi-
vider bliver kønsmodne 3-4 år gamle, men flertallet bliver det 
først i 5-6 års alderen, enkelte endnu senere. Efter gydnin-
gens begyndelse vokser sejen væsentligt langsommere. 

Sejen kendes bedst herhjemme som sølaks, der er røget og Fiskeri 

farvet rød og evt. lagt i olie. Vor årlige fangst af sej er beske-
den og ligger på 3.-4.000 tons. Det samlede europæiske ud-
bytte er omkring 200.000 tons, der navnlig tages af Norge, 
Tyskland og England. I disse lande sælges den mest som dyb-
frosne fileter. Den fanges i trawl eller snurpenot, et stort net 
der lægges udenom stimen, før det snøres sammen forneden 
til en sæk. Sejen fanges også på krog ved langlinefiskerierne. 

Lubbe eller blåsej 

Lubben eller blåsejen, Pollachius pollachius, minder om sejen K e11de1eg11 

i kropsform, men kendes på sit meget udprægede underbid og 
på, at sidelinien slår en bugt over brystfinnerne. Den har 
ingen skægtråd. Den er olivengrøn eller blågrøn på oversiden 
af hoved og ryg, skarpt afsat fra sidernes sølvgrå farve. På 
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Lubben har meget kraftigt underbid, og sidelinien danner en bue over 
brystfinnen. 

den øvre del af kroppen er der hos de voksne spredte gullige 
eller messingskinnende pletter og striber. Sidelinien er mørk. 

I almindelighed bliver den 40-60 cm, sjældent op til 1 m 
eller mere. 

Udbredelse Lubben er mere begrænset i sin udbredelse end sin nære 
slægtning, sejen. Den findes fra det vestlige Middelhav langs 
Europas kyster til Trondhjem fjord, sjældent nordligere. Mod 
øst findes den til Islands sydkyst, og hos os er den udbredt i 
Nordsøen, Skagerrak, det nordlige og østlige Kattegat, og den 
fanges jævnligt i Øresund og Bælterne, sjældnere i den vestlige 
Østersø. 

Ligesom sejen er lubben i det væsentlige en pelagisk fisk, 
der kan findes på alle dybder fra kysten til ca. 200 m. Den 
synes at foretrække kystnære farvande med stenet eller klip
pefyldt grund, og den er meget almindelig f. eks. ved de en
gelske kyster. 

Gydning Gydningen falder indenfor perioden februar-maj med kul-
mination i marts. Der findes gydepladser i den centrale Nordsø 
og i Skagerrak, men den yngler ikke ved de lavere saltholdig
heder i vore indre farvande. Til gydningen foretrækker lubben 
temperaturer omkring 10° og en dybde på 50-100 m. 



LUBBE-SORTMUND 

Æg og yngel er pelagiske. Under opvæksten lever lubben 
især af planktonets krebsdyr. I toårs alderen ved en længde 
af 25-30 cm søger de unge lubber ind mod kysterne. De le
ver fra nu af hovedsageligt af ungsild og tobis. 

Lubben er studeret mindre end så mange af de Øvrige tor
skefisk. Det hænger sammen med, at dens fiskerimæssige be-
tydning er beskeden. Lubben er betydelig mindre talrig end Fiskeri 

sejen og tages kun som bifangst i trawl eller ved linefiskeri-
erne. Den samlede årlige fangst ligger på kun ca. 5 .000 tons, 
hvoraf Norge skriver sig for broderparten. Kødet er hvidt og 
velsmagende men mere tørt end sejens kød. 

Sortmund 

Sortmunden, Micromesistius poutassou, er en forholdsvis lille, Kendetegn 

slank torskefisk, der kan kendes fra sine slægtninge på, at de 
tre rygfinner er adskilte af ret brede mellemrum. Den har 
underbid og mangler skægtråd. Indersiden af gællelågene og 
mundhulen er sorte hos de voksne ligesom hos kulmulen. Den 
er blågrå på rygsiden, sølvgrå på siderne. Sidelinien er grå-
brun. 

I Nordsøen og Skagerrak bliver sortmund sjældent mere end 
30-40 cm, kun få eksemplarer på op til 50 cm kendes. 

Den er udbredt fra Middelhavet til Island og Barentshavet. Udbredelse 

Sortmunden eller blåhvillingen tages som bifangst i det dybe Skagerrak 
og bruges som industrifisk. 



Gyd11i11g 

Bifangst og 
industrifisk 

BENFISK 

Hos os findes den i den nordlige Nordsø, Skagerrak og de øst
lige dybe dele af Kattegat. Den færdes i stimer på 100-300 
meters dybde og må nærmest kaldes halvpelagisk, da den ofte 
trækker ud over dybder på 1.000-2.000 m. 

Gydetiden er lang og strækker sig over hele foråret og en 
del af sommeren. Gydningen finder sted over 1.000 m vand 
syd for Island i en stribe ned vest for Færøerne, De britiske 
Øer og Irland til Biskayen. Også i det vestlige Middelhav 
findes gydepladser. I Nordsøen, Skagerrak og ved Norge er 
gydning derimod ikke konstateret, selv om de voksne færdes 
der en stor del af året. 

Som hos de øvrige torskefisk er æg og unger pelagiske. Un
gerne lever af plankton, og de voksne tager dels mindre bund
dyr, dels planktonets krebsdyr, navnlig rejer og lyskrebs, oppe 
i de frie vandmasser. Sortmunden kan sine steder være meget 
talrig, og navnlig de unge individer findes ofte i torskemaver. 
I 3-4 års alderen bliver den kønsmoden ved en længde af 
25- 30 cm. 

Den er for lille til at spille nogen rolle som spisefisk, men 
den tages ofte som bifangst sammen med f. eks. spærling bl. a. 
under fiskerierne efter dybhavsrejer i det dybe Skagerrak. Den 
frasorteres som industrifisk til fiskemelindustrien eller som 
friskfoder til minkfarmene. 

Glyse 

Kendeteg11 Glysen, Trisopterus minutus, er en lille torskefisk, der lige
som spærlingen har store Øjne, hvis diameter er større end 
snudelængden. Fra spærlingen kendes glysen på den krafti
gere skægtråd og på, at den har svagt overbid, hvor spær
lingen har tydeligt underbid. 

Den er gulligbrun over sidelinien med lysere svagt kobber
skinnende sider. Bugen er sølvgrå. Ved den øvre del af bryst
finnens basis er der en svag mørk plet. Den bliver almindelig
vis kun 15-20 cm, sjældent op til ca. 25 cm. 

Udbredelse Udbredelsen er ikke særlig stor men strækker sig fra den 
franske Atlanterhavskyst til Færøerne og langs Norge til 
Trondhjem fjord. Den er mest almindelig omkring De britiske 
Øer men tages også i Skagerrak og det nordlige Kattegat og 
gæster jævnligt Øresund og den vestligste Østersø. 

I levevis minder den meget om spærlingen, som den ofte 



GLYSE - SPÆRLING 

færdes sammen med. I vore farvande er den dog ikke til
nærmelsesvis så talrig som spærlingen. 

Glysen gyder i marts-april ved høj saltholdighed og tempe
raturer på mindst 8°. Sædvanligvis finder gydningen sted 
på dybder omkring 50-100 m, og de vigtigste gydepladser lig
ger i et bælte fra Den engelske Kanal vest om De britiske 
Øer. Gydning i mindre målestok foregår dog også ved Fær
øerne, i Nordsøen og Skagerrak. 

Æg og yngel er pelagisk. Føden er i begyndelsen plankton, 
men med alderen holder glysen til i nærheden af bunden 
gerne på 25-300 m vand, hvor den især lever af rejer, lys
krebs og andre mindre dyreformer. 

Den er for lille til at spille nogen fiskeriøkonomisk rolle. 
Den tages som bifangst ved rejetrawling i Skagerrak og den 
nordlige Nordsø eller under industrifiskeri efter spærling. 

Spærling 

Gydning 

Bifangst og 
industrifisk 

Spærlingen, Trisopterus esmarki, ligner glysen med sine store Kendetegn 

øjne, men den er slankere i kropsform og kan kendes på, at 
den har et tydeligt underbid og på, at skægtråden er lille. 
Rygsiden er gråbrun, siderne sølvgrå, bugen hvidlig. 

Øverst spærling, nederst glyse. Begge er talrigt forekommende smd 
torskefisk, der indgdr ·i industrifiskeriet. 
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Ligesom glysen er det en lille fisk, der normalt bliver 15-20 
cm og sjældent op til 25 cm. 

Udbredelse Den er udbredt fra Kanalkysterne og De britiske Øer til 
Island og Nordnorge. I vore farvande findes den i den nord
lige Nordsø, Skagerrak og det nordlige og østlige Kattegat, 
hvor den vel er den talrigst forekommende torskefisk. I den 
sydlige Nordsø er den ikke almindelig. 

Spærlingen hører ligesom glysen hjemme på dybder omkring 
80-200 m, hvor den kan findes i enorme stimer tæt over bun
den eller oppe i vandet. I det østlige Kattegat træffer man ofte 
unge spærlinger på dybder omkring 30-40 m. 

Gydning Den gyder navnlig i perioden marts-maj på samme dybde, 
hvor den normalt lever, og den foretrækker høj saltholdighed 
og temperaturer omkring 6-7°. Ynglepladserne findes spredt 
over hele udbredelsesområdet. De danske spærlinger kommer 
hovedsageligt til verden i den nordvestlige del af Nordsøen. 

Opvækst Ynglen er pelagisk til ud på sommeren, hvor den har nået 
en længde omkring 5 cm og begynder at søge ned til vandlag 
i nærheden af bunden. Under det pelagiske stadium sker der 
en kraftig inddrift af larver fra Nordsøen til Skagerrak og det 
nordlige Kattegat, hvor bundstadierne søger ned på ca. 40 m 
vand i nærheden af kysterne. 

Om vinteren og foråret trækker de unge spærlinger atter ud 
i Nordsøen til dybere og saltere vand. Efter et års forløb måler 
de 9-15 cm, og enkelte af hunnerne bliver kønsmodne allerede 
på dette tidspunkt. Flertallet når dog kønsmodenbed i 2 års 
alderen ved en længde på 14-20 cm. Hunnerne vokser lidt 
hurtigere end hannerne, og som hos mange dyrearter, lever 
de også længere. Meget få spærlinger bliver dog mere end 3 år. 

Føde Føden består livet igennem hovedsageligt af planktonorga-
nismer, især krebsdyr som vandlopper og lyskrebs. 

Bestandsvingninger Det ses, at bestandsomsætningen er meget hurtig. Som følge 
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heraf veksler bestandenes størrelse ret kraftigt, idet gode eller 
dårlige yngleår meget hurtigt sætter sig spor i store eller små 
bestande, i modsætning til forholdet hos de større og længere 
levende fisk, hvor der lettere sker en vis udjævning af store og 
mindre årgange. Spærlingen spiller i kraft af sin talrighed en 
stor rolle som føde for en lang række af vore nyttefisk, hvor 
iblandt kan nævnes pighaj, torsk, kuller og helleflynder. 

Den er for lille til at finde nogen anvendelse som spisefisk, 
men til gengæld har dens individrigdom gjort den til-genstand 



SPÆR LIN G - SKÆGTORS K 

for et betydeligt industrifiskeri navnlig i de senere år. Den Vigtig i11dustri/ isk 

anvendes i olie- og fiskemelindustrien og som friskfoder til 
ørreddambrug og minkfarme. Det er navnlig danskerne, der 
driver dette lønnende fiskeri, der foregår med småmaskede 
trawl. 

Skægtorsk 

Skægtorsken, Trisopterus luscus, ligner glysen med store øjne, K endeteg11 

stor skægtråd og kraftig forkrop. Den kan bl. a. kendes på, 
at gattet er placeret lodret under midten af forreste rygfinne, 
mens glysens gat sidder under den bageste del af rygfinnen. 
Den er rødbrun på rygsiden, mod siderne lysere med blågråt 
skær. Siderne er sølvhvide, sidelinien gyldengul. Kroppen er 
overstrøet med små sortebrune pletter, undertiden er der ube-
tydelige mørke tværbånd, og ved brystfinnens rod er der en 
større sort plet. 

Ligesom dens meget nære slægtninge glysen og spædingen 
er den en lille torskefisk, der i ahnindelighed ikke bliver over 
20-30 cm. 

Den har en sydlig udbredelse, der strækker sig fra det vest- Udbredelse 

lige Middelhav til Sydnorge. Omkring De britiske Øer er den 
ret ahnindelig. Den findes, men er ikke talrig i Skagerrak og 
den østlige dybe del af det nordlige Kattegat. Nogle få gange 
er den taget i efterårsmånederne længere inde i Kattegat og 
en enkelt gang i Nissum Bredning. 

Skægtorsken foretrækker klippegrund og dybder på 50-300 
m, hvor den holder sig i nærheden af bunden. De fleste 
Kattegatsfangster er derfor gjort ved den klippefulde svenske 
vestkyst. Dens biologi er ikke særlig vel studeret. 

Gydetiden falder hovedsagelig i marts-april men kan stræk- Gydetid 

ke sig længere ud på sommeren. Den finder sted ved vand
temperaturer på mindst 8-9°, ved høj saltholdighed og på 
dybder omkring 50-100 m. 

Efter at den pelagiske yngel går over til bundstadiet, lever Fiskeri 

de unge skægtorsk af bløddyr, alle slags mindre krebsdyr og 
småfisk. 

I den nordlige del af udbredelsesområdet tages den ude
lukkende sammen med glyse og spærling som bifangst f. eks. 
under trawling efter dybhavsrejer i den nordlige Nordsø og 
Skagerrak. Den frasorteres da som industrifisk til fiskemel-
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produktionen. I den sydlige del af udbredelsesområdet, hvor 
man i højere grad også benytter små fiskearter til konsum, 
sælges den ofte iset til spisebrug, f. eks. i Spanien, der fisker 
3.-6.000 tons årligt. 

Sølvtorsk 

Kendetegn Sølvtorsken, Gadiculus thori, vor mindste torskefisk kendes på 
de meget store Øjne og den næsten lodrette mundspalte. Ha
gen mangler skægtråd. På hovedet danner sidelinien forgrenin
ger, der ligner slimfyldte gruber. På den ubeskadigede fisk 
er disse gruber dækket af en tynd, skør hud, der praktisk ta
get altid brister under fangsten i trawl. Skællene er store, løse 
og sølvskinnende. Den er sædvanligvis kun 11-13 cm. 

Udbredelse Sølvtorsken har sin hovedudbredelse på 100-600 m's dybde 
og findes på fastlandsskråningerne fra Biskayen i et smalt 
bælte vest om De britiske Øer til Færøerne og Sydisland, samt 
langs den norske kyst til Lofoten. I den nordlige Nordsø og det 
dybe Skagerrak er den meget almindelig på rejefelterne, men 
vore indre farvande er for lavvandede for ·denne dybhavsfisk. 
En meget nær slægtning findes ud for Spanien og i det vestlige 
Middelhav. 

Den holder sig i nærheden af bunden og færdes tilsyne
ladende i mindre stimer. Føden består hovedsageligt af lys
krebs og unge dybhavsrejer. 

Gydning Gydning finder sted tidligt om foråret ved temperaturer på 
6-9° og på dybt vand. Den pelagiske yngel findes spredt i 
overfladelagene i april-juni og søger senere dybere vand. 

Ligesom de øvrige små torskefisk ædes den af mange nytte
fisk, men den er uden direkte økonomisk betydning. 

Lange 

Kendetegn Langen, Molva molva, er meget langstrakt med to rygfinner. 
den forreste ganske kort, den anden lang ligesom gatfinnen. 
Hagen bærer en kraftig, skråt fremadrettet skægtråd. Bugfin
nerne er små men ikke trådformede. Hovedets overside og 
ryggen er brunlig, bugen mælkehvid. De uparrede finner er 
sortegrå ud mod kanterne med hvidgrå sømme. 

Langen hører til de største torskefisk, rekorden er 2,2 m og 
over 30 kg. Længder på over 1 m er almindelige. 

Sølvtorsk 



Langen lever som bundfisk på dybt vand. 

Den er udbredt fra den franske vestkyst i et bælte vest om Udbredelse 

De britiske Øer til Island og Nordnorge. Den findes i de nord-
lige dybe dele af Nordsøen og Skagerrak og tages nu og da i 
det dybe østlige Kattegat, men den er yderst sjælden i det 
nordlige Øresund. Ganske enkelte gange har individer for-
vildet sig ind i Limfjorden eller helt ind i den vestlige Østersø. 

Langen holder til på dybder fra 100 til 600 m og fore
trækker klippefyldt eller stenet grund, selv om den også ofte 
strejfer ud på den bløde slikbund. Den må karakteriseres som 
en rovfisk, den æder ålebrosmer, knurhaner, sortmund og 
spærJing, en kost den supplerer med jomfruhummer, krabber 
og ottearmede blæksprutter. 

Tilsyneladende færdes den ikke i stimer men strejfer om på 
egen hånd og den er muligvis ret stationær. 

I april-juni og ved 6-10° gyder den, ved 200 m dybde- Gydning 

kurven, i et smalt bælte fra Mellemnorge og Island til Den 
biskayiske Bugt. Æggene måler 1 mm, og antallet er meget 
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stort: 20-60 millioner afhængigt af rognfiskens størrelse. Æg
gene er pelagiske, og ynglen, der i larvestadiet har meget lange 
brystfinner, færdes i overfladeplanktonet, til de forvandler sig 
til bundstadiet. Væksten er hurtig. Hannerne bliver kønsmodne 
ved 80 cm's længde, hunnerne ved næsten 1 m i en alder af 
8-10 år. 

Fiskeri Langen fanges i trawl eller på krog med langliner. Norge og 
England tager størsteparten af Europas totalfangst på 30.-
40.000 tons årligt. I Norge, på Island, Færøerne og i Skotland 
saltes langen og tørres til klipfisk beregnet for det store syd
europæiske marked. En svensk specialitet er spil-långa, lange 
der er sprættet op og tørret i fri luft spilet med træpinde. En 
del langer fileteres og ryges eventuelt. Kødet er temmelig groft. 

Byrkelange 

Kendetegn Byrkelangen, Molva dipterygia, kaldes også blålange. Den 
kendes fra langen på den meget mindre skægtråd og de rela
tivt større øjne. Den er mørkebrun, ofte med bronceglans på 
rygsiden, grå eller blågrå på siderne, og bugen er hvid, over
strøet med små rødbrune pletter. De uparrede finner er bagtil 
mørke ud mod kanterne, og har yderst i hele deres længde en 
smal, hvid bræmme. 

Den er noget mindre end langen men kan dog undtagelses
vis blive 1,5 m. 

Udbredelse Den er udbredt med to racer, der tidligere opfattedes som 
selvstændige om end nært beslægtede arter: middelhavslangen, 
der mod nord findes til Sydirland, og byrkelangen, der fore
kommer på fastlandsskrænterne i 200-1.000 m's dybde fra 
Sydirland til Sydisland og langs norskekysten til Trondhjem. 
Byrkelangen findes i Norske Rende og fra Skagerrak trænger 
enkelte individer ind i Kattegat, hvor den er taget i den dybe 
rende øst for Læsø. 

Byrkelangen er en dybhavsfisk og en bundfisk, der gennem
gående lever på dybere vand end langen, selv om de to arters 
udbredelsesområder i nogen grad overlapper hinanden. Byrke
langen lever af større krebsdyr, fisk og blæksprutter ganske 
som langen. 

Gydning Byrkelangen gyder på 500-1.000 m's dybde på fastlands-
skrænterne vest for Færøerne, Skotland og Irland. Efter nogle 
angivelser foregår der også gydning i ringe omfang i enkelte 



BYR K ELAN G E-K NU DE 

dybe nqrske fjorde og i Skagerrak, mens andre mener, at be
standene i disse områder rekrutteres fra de nævnte store gyde
pladser mod vest. Legen finder sted ved 5-8° i april-maj. Æg 
og yngel er pelagisk. Kønsmodenhed nås ved ca. 80 cm's 
længde. 

Byrkelangen tages som bifangst bl. a. under linefiskeri efter Fiskeri 

lange. I fiskeristatistikken skelnes der ikke mellem de to lan-
gearter, men det kan skønsmæssigt anslås, at 5-10 procent af 
de europæiske langefangster, svarende til 2.-4.000 tons årligt, 
er byrkelange. Kødet anses i almindelighed for mere velsma-
gende end langens og opnår ofte højere priser. 

Knude eller ferskvandskvabbe 

Knuden eller ferskvandskvabben, Lota lota, er den eneste tor- Kendetegn 

skefisk, der lever i ferskvand. Kroppen er lang med utydelige 
skæl, hovedet bredt med en lille føletråd foran hvert næsebor 
og en længere skægtråd på hagen. 

Den ligner sine nære slægtninge i havet, tangerne. Den er 
stærkt marmoreret i brunt og sort, ofte med spredte orange
farvede pletter på finnekanterne, og farvetegningen varierer 
meget fra sø til sø. 

Normalt bliver den ikke over 50 cm, men fra Sibirien kendes 
individer på op til 1 m og en vægt på næsten 30 kg. 

Den er udbredt i Nordamerika, Europa undtagen Middel- Udbredelse 

havslandene, samt i hele det nordlige Asien. Den tåler svagt 
brakvand og findes i Østersøens skærgårde. I Danmark fore-
kommer den spredt mange steder, men den er ikke kendt fra 
Lolland, Falster og Bornholm. 

Knuden er en bundfisk, der foretrækker søer og vandløb Levevis 

uden for stærk strøm og helst med klart, iltrigt og ikke for 
varmt vand. Om dagen holder den sig skjult under trærødder 
og sten, og først når mørket falder på, forlader den sine skjule-
steder for at strejfe om på jagt efter bundens insektlarver, Føde 

tanglopper, muslinger og snegle. Med alderen indtager krebs, 
aborre, skalle, hork og grundling en stor plads på spisesedlen, 
og i de andre fisks gydesæsoner kan man ofte finde den så 
forædt af rogn, at bugen er helt opspilet. Som rognæder kan 
den gøre en del skade på bestandene af ædle fisk. 

Under opsøgningen af bytte spiller skægtråden en rolle. 
Som hos andre torskefisk er føletråden tæt besat med sanse-
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Knuden er den eneste /orskefisk, der lever i ferskvand. 

celler for både kontakt, smag og lugt. Dens fødebehov er 
størst i vinterhalvåret, hvor den ofte opholder sig på ganske 
lavt vand, mens den i den varme sommertid æder mindre og 
trækker ud i dybere, køligere vand. 

Gydning Mange torskefisk gyder i det tidlige forår, men knuden er en 
udpræget vinterleger. Indenfor perioden december-marts van
drer de yngre gydemodne knuder op i vandløbene for at 
yngle; de ældre holder sig for det meste på dybere vand i 
søerne. Gydningen foregår over hård bund, ved vandtempera
turer helt nede i nærheden af frysepunktet. 

Som hos andre torskefisk er æggene små, men til gengæld 
talrige. En stor hun kan gyde op til 5 millioner. Ægget er 
forsynet med en oliedråbe, der holder det svævende, blot van
det ikke er helt stillestående, men mange æg går tabt ved 
langsomt at synke til bunds, hvor de ædes eller angribes af 
skimmelsvampe. Først efter over en måned klækkes æggene, 
og de tre mm lange, trådtynde larver kommer frem forsynede 
med blommesæk til at leve på de første par uger. De lever nu 
af de mindste planktonorganismer, til de er blevet 6-7 mm 



KNUDE-SKÆLBROSME 

og søger -så ind i bredzonen, hvor de begynder at leve som 
bunddyr ligesom de voksne. De unge knuder bliver 10-15 cm 
det første år. De er meget mørkt pigmenterede, næsten fløjls
sorte, og man finder dem ikke sjældent, hvis man vender flade 
sten i vandløb og ved søbredder. Efter 2-3 års forløb bliver de 
kønsmodne. 

Knuden er en udmærket spisefisk og fiskes en del som bi- Fiskeri 

fangst i ruser og på sættekroge. Den går navnlig tit på åle-
krogene. Leveren er ligesom kødet meget velsmagende, og i 
Sverige har man lavet kaviar af rognen. 

Skælbrosme 

Skælbrosmen, Phycis blennioides, kendes på de lange trådfor- Kendetegn 

mede bugfinner, der bagtil når forbi gattet. Den forreste ryg-
finne er ganske kort og trekantet, den bageste lang ligesom 
gatfinnen. Hagen har en skægtråd. Fisken er gråbrun på rygsi-
den, lysere mod bugen. Finnerne er sorte i kanterne med und-
tagelse af bugfinnerne, der er røde i hele deres længde. 

Almindelig længde omkring 30 cm, sjældent op til 60 cm 
eller mere. 

Skælbrosmen findes fra Madeira og det vestlige Middelhav Udbredelse 

på den øverste del af fastlandsskrænteme i en bue vest om 
De britiske Øer til Færøerne, Sydøstisland og langs norske-
kysten til Tromsø. Den går ind i det dybe Skagerrak og tages 
som gæst i det østlige Kattegat, enkelte gange helt nede i det 
nordlige Øresund. 

Den holder til på den bløde bund, hvor den lever af krebs
dyr, orme og mindre fisk. Det vides, at den foruden i Middel
havet yngler vest for Storbritannien, og muligvis rekrutteres 
de nordlige og østlige bestande ved drift af de pelagiske larver 
fra dette område. Yngleperioden ligger om foråret og strækker 
sig helt til august. 

Tages som bifangst under linefiskeri efter torsk og lange el- Fiskeri 

ler under trawling efter jomfruhummer og dybhavsrejer. Fra-
sorteres sædvanligvis som industrifisk men spises i Sydeuropa, 
hvor den har stØrre betydning og findes mere talrigt. 
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Hav kvabber 

Denne gruppe af torskefisk har en langstrakt smidig og åle
agtig krop med to rygfinner, hvoraf den forreste er rudimentær 
og sidder nedsænket i en rendeagtig fordybning. Kun den 
forreste uanselige stråle er veludviklet. Anden rygfinne og 
gatfinnen er lange og bræmmeformede. Hagen bærer en skæg
tråd, og på snuden er der yderligere nogle veludviklede føle
tråde. 

Havkvabberne er meget almindelige bundfisk. De har pela
giske æg og unger. Fra Danmark kendes tre arter. 

Tretrådet havkvabbe 

Kendetegn Den tretrådede havkvabbe, Gaidropsaurus mediterraneus. 
Foruden hagens skægtråd er der to føletråde på snuden. Krop
pen er grågul eller gulligbrun spættet med mørkebrune pletter, 
der også findes på ryg- og halefinne. Brystfinnerne er kantede 
med hvidt. 

Udbredelse Den kan blive op til 60 cm og er den største af havkvab-

Tre trådet 
havkvabbe. 

berne. Den er udbredt fra Middelhavet til Sydnorge, men er i 
vore farvande kun fanget forholdsvis få gange i Skagerrak og 
Kattegat. 

Tretrådet havkvabbe kan findes fra ganske lavt vand til ca. 
250 m's dybde, men holder dog overvejende til i algezonen 
på stenet grund, hvor den lever af alle slags orme, krebsdyr 
og mindre fisk. Den yngler om sommeren. 

På sydligere breddegrader spiller den nogen fiskerimæssig 
rolle som bifangst. 



Firtrådet havkvabbe 

Den firtrådede havkvabbe, Enchelyopus cimbrius, kendes på, K endetegn 

at den foruden skægtråden på hagen har tre føletråde på 
snuden. Farven er grålig med violet skær over forkrop og ryg-
side. Bagkanten af anden rygfinne og gatfinnen og ofte også 
halefinnens underkant er sort. Den bliver 30-40 cm. 

Udbredelsen er nordligere end hos foregående art og stræk- Udbredelse 

ker sig fra Bretagne til Nordnorge og Island. I Østersøen fin-
des den til Sydfinland. I vore farvande er den ret almindelig 
og forekommer f. eks. i Limfjorden og i det nordlige Kattegat 
på lavt vand, mens den i Bælterne og Østersøen overvejende 
holder sig ude på større dybde, hvor vandet er saltest. 

Den foretrækker blød bund, hvor den lever af orme, bløddyr 
og krebsdyr. 

Legen foregår i marts-april flere forskellige steder i vore Gydning 

farvande og i Østersøen. Både æg og yngel er pelagiske, og 
ungerne er mege karakteristiske, idet de er sølvskinnende med 
meget lange, helt sorte brystfinner. De går først over i bund-
stadiet ved ca. 4 cm's længde. 

Den tages som bifangst under trawling men har ingen værdi 
som spisefisk og frasorteres som industrifisk til minkfoder el
ler fiskemelsfabrikation. 

Firtrådet havkvabbe 

Femtrådet havkvabbe 

Femtrådet havkvabbe 

Den femtrådede havkvabbe, Ciliata mustela. Foruden hagens Kendetegn 

skægtråd har den 4 føletråde på snuden. Krop og finner er 
kastaniebrune, bugen hvidgrå. Den bliver højst 30 cm. 

Udbredelsen strækker sig fra Portugal til Nordkap og Is- Udbredelse 

land. I vore farvande er den ikke almindelig, men den tages 
ofte ved den svenske Kattegatskyst. Den går ikke ind i Øster-
søen. 

Den femtrådede havkvabbe holder til på lavt vand langs 
klippekyster, og på steder med tidevand kan man finde den 
ved lavvande skjult under sten sammen med tangspræl og kut
linger. Den tåler lang tids ophold i fugtig luft. 

12-IV 

• 
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Sortvels 

Kendetegn Sortvelsen, Raniceps raninus, er en nær slægtning af havkvab
berne og kendes på sin haletudseagtige krop og det brede flade 
hoved med skægtråd på hagen. Forreste rygfinne er helt rudi
mentær og består bare af tre korte stråler, mens anden ryg
finne og gatfinnen er lange, bræmmeformede. Bugfinnerne er 
trådagtige. Krop og finner er kulsorte og skinnende, finnerne 
er kantede med gråt. 

Den bliver almindeligvis kun 20-25 cm. 
Udbredelse Udbredelsesområdet er lille og omfatter Den engelske Ka-

nal, farvandene omkring De britiske Øer, Nordsøen og Katte
gat. Langs den norske vestkyst findes den til Trondhjem. Den 
er sjælden i den vestlige Østersø men fanges jævnligt i det 
fynske øhav, Bælterne og inde i vore fjorde. 

Den holder til i ålegræsbevoksningerne og tangzonen langs 
kysterne og fanges nu og da også ude på dybere vand og blød 
bund. Mærkeligt nok er den ikke særlig almindeligt forekom
mende nogen steder. Den er et udpræget bunddyr og lever af 
orme, krebsdyr og småfisk. Formodentlig er det en ret statio
nær fisk. 

Gydning Gydningen finder sted om sommeren, og æg og unger er 
pelagiske. Ved ca. 2 cm's længde opgiver ynglen det pelagiske 
liv og går over til bundstadiet på lavt vand ved kysterne. 

Sortvelsen er en flØjlssort, lille torskefisk, der er udbredt, men ret 
sjælden, i alle vore farvande. 



Brosme 

Brosmen, Brosme brosme, har kun en, lang rygfinne. Hagen K endetegn 

har en veludviklet skægtråd. Den har en tyk hud med små 
skæl. Den er grålig eller brunlig, og ryg-, hale- og den lange 
gatfinne er kantet med hvidt, og indenfor det hvide løber et 
sort længdebånd. De unge brosmer har brede, gullige tvær-
bånd. 

Den kan blive op til 90 cm med en vægt af over 10 kg 
men bliver almindeligvis omkring 40 cm. 

Brosmen er en nordlig fisk, der er udbredt fra Barentshavet Udbredelse 

til farvandene vest for De britiske Øer. Desuden findes den 
ved Island, Sydgrønland og ved Amerikas nordøstkyst. Den 
er ret almindelig i den nordlige Nordsø og findes i det dybe 
Skagerrak. En enkelt gang er den taget i det dybe østlige 
Kattegat, men fra vore indre farvande er den ukendt. 

Det er en bundfisk, der navnlig er knyttet til den øvre del 
af fastlandsskrænterne og bankskråningerne på 200- 500 m's 
dybde, og den kan fanges på over 1.000 m vand. Sjældnere 
tages den på omkring 70 m's dybde. Den foretrækker stenet 
eller klippefyldt grund. 

Den lever i særlig grad af jomfruhummer og krabber men FØde 

tager også ålebrosmer, fløjfisk og andre bundfisk. Gydning 
finder sted indenfor perioden april-juli flere forskellige steder Gyd11i11g 

indenfor udbredelsesområdet, men vel nok især mellem Skot-
land og Island. De gydemodne brosmer vælger vandmasser 
på 6-9° i dybder omkring 200 m. Ægantallet er stort og lig-
ger almindeligvis omkring 2 millioner. Æggene er ca. 1 
mm store og pelagiske. I løbet af en halv snes dage klækkes 
de. De 4 mm lange unger vokser op i planktonet fjernt fra 
kysten og lever pelagisk, indtil de er 4-5 cm og slår sig ned 
på bunden på dybt vand. 

Væksten er forholdsvis langsom, og brosmen når først køns
modenhed 8-10 år gammel ved en længde af 40-50 cm. 

Kødet har en fast konsistens og er hvidt med en hummer- Fiskeri 

agtig smag. Brosmen tages især på de nordlige fiskebanker 
under linefiskeri efter helleflynder og lange. Norge fisker om-
kring 20.000 tons brosmer årligt udfor Vesterålen og nord for 
Skotland. Eilers tages brosmen mest som tilfældig bifangst un-
der trawling. For dansk fiskeri spiller den ingen rolle. 
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Kulmule 

Ke11deteg11 Kulmulen, Merluccius merluccius, har kun to rygfinner, den 
forreste kort, den bageste lang ligesom gatfinnen. Der er in
gen skægtråd på hagen. Tænderne er veludviklede, spidse gri
betænder. Mundhulen og gællehulen er sorte. 

Den er gråsort på rygsiden, ellers sølvgrå og ved basis af 

brystfinnen er der en lille sort plet. Længden er almindeligvis 
30-40 cm, men den kan blive ca. 1 m og veje over 10 kg, 
og enkelte endnu større rekordfisk kendes. 

Udbredelse Den er udbredt i hele Middelhavet og findes i Atlanten fra 
Nordvestafrika til Sydøstisland og langs Norges kyster til Lo
foten, undertiden strejfer den helt op i Barentshavet. Den er 
almindelig i den nordlige Nordsø, Skagerrak og det nordlige og 
østlige Kattegat og kan i efterårsmånederne strejfe ned i Øre
sund. Sjælden i den vestlige Østersø. Et par individer er fan
get ved Bornholm. 

Kulmulen holder sig som ældre fortrinsvis til vandmasserne 
over fastlandsskrænterne, hvor den kan findes på ret varieren
de dybde, idet den på ingen måde udelukkende er knyttet til 
bunden. Mest talrig er den vel nok på 100-300 m's dybde. 
Yngre individer kan træffes på lavere vand. 

Det er en stimfisk, der foretager vidtstrakte vandringer 
nordpå i sommer- og efterårsmånederne, mens store dele af 
bestandene f. eks. ved norskekysten trækker mod syd om vin
teren eller søger dybere vand. Mange steder er dens forekomst 
ret uregelmæssig. 

G yd11i11g I gydetiden samler stimerne sig på kontinentalskråningerne 
vest og syd for De britiske Øer og udfor Den pyrenæiske 
Halvø. Mindre gydninger finder sted i den nordøstlige Nordsø 
og Skagerrak i år med gunstige temperatur- og saltholdigheds
forhold. Gydningen finder sted i sommertiden nordpå, i marts
juni ved Irland og endnu tidligere i Middelhavet. Til gydnin
gen der foregår på 100-1.000 m's dybde, kræver den høj 
saltholdighed og en temperatur på 9-10°. 

Ynglen er pelagisk, og den vokser i begyndelsen ret hurtigt 
på en kost af planktondyr. Væksten varierer i øvrigt stærkt. 
I Middelhavet er den gennemgående meget langsom, i At
lanterhavet næsten dobbelt så hurtig. Ved Frankrig og Irland 
når den kønsmodenhed i 3-4 års alderen ved en længde af 
25-30 cm, og 9 år gammel måler den 65-70 cm. 

Føde Føden består af sild, sardin, ansjos, unge makreller og an-



Kulmulen kendes på sine små, sølvgrå skæl, slanke kplleformede 
krop og sorte mundhule. 

dre stimfisk, som den jævnlig jagter i overfladelagene om nat
ten, men om dagen står den på dybere vand. 

Kulmulen spiller en ret stor rolle for fiskeriet, navnlig i Den Fiskeri 

biskayiske Bugt, udfor Portugal og ved Marokko, og den sam-
lede europæiske fangst kan anslås til 100.-150.000 tons år-
ligt. Den fiskes med langliner eller trawl og fileteres, saltes eller 
ises. Rognen anvendes ligesom torskerogn. Ved Nordeuropa 
er kulmulen en bifangst, hvoraf de store individer går til kon-
sum, mens ungfiskene anvendes som industrifisk. De fleste 
danske turister i Spanien har nydt kulmule, der er en ud-
mærket spisefisk. 

Båndfisk 

Denne lille gruppe omfatter nogle fisk, der i det ydre ligner 
hinanden meget lidt. Gruppens latinske navn betyder dem 
med de sære kæber, og hentyder til en speciel, ejendommelig 
kæbebygning, der har ført til antagelsen af nært slægtskab. 
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Gla11s/isken gæster 
1111dertide11 Nordspe11 . 

Glansfisk 

Ke11deteg11 Glansfisken, Lampris luna, er en stor, oval, farvestrålende fisk. 

182 

Ryggen er stålblå eller grønlig, siderne metallisk spillende i 
blåt, grønt og guld og spættede af runde sølvskinnende plet
ter. Mod bugen er den rosafarvet, og kæber og samtlige finner 
er til overdådighed skarlagenrøde. Den kan blive over 1,5 m 
og veje op til 100 kg. 

Udbredelse Det er en pelagisk fisk, der er kosmopolitisk udbredt i alle 
verdenshaves varme dele, og som om sommeren også trækker 
op i tempererede farvande. Den er taget nogle gange helt nede 
i de danske bælter og landes nu og da i Hirtshals og Skagen 
af fiskere fra Nordsøen. Mærkeligt nok forekommer den alle 
vegne meget spredt og fåtalligt, og man ved næsten ingenting 
om dens liv. 

Munden, der er helt tandløs, kan strækkes frem, og af mave
indholdet fremgår det, at glansfisken især lever af blæksprut
ter og krebsdyr. Normalt holder den sig på 100-400 meters 
dybde. Dens kød er laksefarvet, fedt og meget velsmagende. 



~ 

Vågmær 

Vågmæren, Trachipterus arcticus, har lang og stærkt sammen- Kendetegn 

trykt krop. Rygfinnen når fra hoved til halerod. Halen er 
skråt opadrettet, vifteformet og som de øvrige finner blodrød. 
Kroppen er sølvskinnende uden skæl. Unge individer har 
nogle få runde eller aflange sorte pletter på siden. Den kan 
blive op til 3 m. 

Man ved meget lidt om vågmærens levevis. Den lever pela- Udbredelse 

gisk på 100-600 meters dybde og er kun få gange fanget 
levende. Antageligt er den udbredt over store dele af Atlan-
terhavet. Fra nordiske farvande kendes i hovedsagen stran-
dede individer. I vintermånederne driver enkelte individer ind 
i Norsøen nord om De britiske Øer, og navnlig i juli-august 
har man fundet strandede eller halvdøde individer ved de 
nordjyske kyster. To fund stammer fra henholdsvis Aarhus-
bugten og Gilleleje. 

Vågmæren bliver meget sent kønsmoden. Først i en alder 
af ca. 14 år ved en længde af ca. 2,4 meter er den gydemo
den. 500.000 æg er talt i æggestokken hos en moden hun. 

I gamle dage tog man fangsten af en vågmær som sikkert 
varsel om godt sildefiske. 

Sankt Petersfisk 

Sankt Petersfisken, Zeus f aber, hører til en særlig lille orden, Kendetegn 

som er beslægtet med aborrefiskene, og med nære slægt-
ninge i alle varme og tempererede have. Den er let kendelig 
på den skiveformede krop, der har en cirkulær sort plet om-
givet af en hvid ring. Finnehuden mellem rygfinnens stråler 
er trukket ud til lange trådformede forlængelser. Munden er 
stor og kan skydes langt frem. Almindeligvis er fisken 25-30 
cm og op til 2 kg, men kan blive 60 cm og 8 kg. 

Sankt Petersfisken er en sydlig form med hovedudbredelse Udbredelse 

langs den afrikanske vestkyst og i Middelhavet. Mindre be-
stande findes helt op til Kanalkysterne, hvorfra småstimer eller 
enkelte dyr i sensommeren vandrer op i Nordsøen og ind i 
Kattegat. Den tages undertiden helt ned i Bælterne, hvor den 
forvilder sig ind i bundgarnene. 

Det er en kystform, der holder sig på moderat dybde, hvor 
den især lever af småsild, sardin og stribefisk, som den jager 
enkeltvis eller i mindre flokke. 
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Sankt Petersfisken gæster os 1111dertide11 i lpbet af efterso111111ere11. 

I Middelhavet gyder den om foråret, ved Kanalkysterne om 
sommeren. Æg og unger er pelagiske. 

Ifølge et sagn er de karakteristiske sorte pletter mærker 
efter apostlens fingre, da ban engang trak skattens mønt ud 
af munden på den. 

Højt værdsat som spisefisk udgør den en værdifuld bifangst 
ved trawl- og linefiskeri i Middelhavet. 

Beryx-fisk 

En lille fiskeorden, der står de aborreagtige fisk nær, og som 
omfatter dels oceaniske dybhavsfisk, dels tropiske koralfisk. 
En art gæster vore farvande. 



Nordisk beryx 

Den nordiske beryx, Beryx decadactylus, er en iøjnefaldende Kendetegn 

fisk med rød rygside og finner og rosafarvede sider med sølv-
glans. Kroppen er høj sammentrykt, gatfinnens basis lidt læn-
gere end rygfinnens, Øjnene er store. 

Den kan blive ca. 50 cm. 
Det er en dyb-pelagisk og oceanisk fisk, der er udbredt i Udbredelse 

det nordøstlige Atlanterhav og det vestlige Middelhav. Den er 
en sjælden gæst i den nordlige Nordsø og Skagerrak, hvor den 
kun er taget få gange, som regel i sildetrawl. 

Aborreagtige fisk 

Denne fiskeorden omfatter flere tusinde arter og er langt den 
største. De egentlige aborrer, makrelfisk, læbefisk og mange 
flere danske familier hører til de aborreagtige fisk. Det er 
pigfinnefisk, og de fleste arter har pigstråler forrest i rygfin
nen og i bugfinnerne. 

Hav aborrer 

Familien Havaborrers mange arter er overvejende tropiske 
kystfisk og rovfisk. Kun et par arter gæster undertiden danske 
farvande. 

Vragfisk 

Vragfisken, Polyprion americanum, har en høj, oval, sam- Kendetegn 

mentrykt krop med stort hoved og gab. Den forreste del af 
rygfinnen har elleve lave pigstråler. Skællene er små og ru. 
Farven er variabel. Sædvanligvis er vragfisken rødbrun eller 
gråblå på ryggen, mens siderne er lysere med hvidgule pletter 
og kobberskær. Finnerne er blåsorte. 

Den kan efter sigende blive 180 cm og veje 50 kg. 
Den er udbredt på begge sider af Atlanterhavet men er en Udbredelse 

sydlig art, der navnlig er almindelig i Middelhavet. Om som-
meren strejfer enkelte individer op i Nordsøen, hvor et 53 cm 
langt eksemplar er taget på 200 m's dybde nordvest for Ska-
gen. Et enkelt individ er taget i Øresund, og vragfisken er 
uden tvivl meget sjælden i danske farvande, selv om det 
langtfra er altid, at en ualmindelig fangst bliver rapporteret. 

185 



186 

Kendetegn 

Udbredelse 

Strejffisk 
i ferskvand 

BENFISK 

Vragfisken bar fået sit navn på grund af sin forkærlighed 
for at opholde sig ved drivtømmer og flydende vraggods. Det 
er en rovfisk, men dens biologi er endnu ikke nærmere kendt. 

Bars 

Barsen, Roccus labrax, er en slank, aborrelignende fisk. De to 
rygfinner sidder tæt sammen, den forreste bar 9 pigstråler. 
Gællelåget bar en sort plet. Ryggen er sorteblå eller grønlig, 
siderne sølvskinnende, bugen hvid. 

Barsen kan blive 80 cm eller mere, men de eksemplarer, 
der tages i Danmark, bar sædvanligvis været 20-45 cm. 

Den er udbredt fra Sydafrika til Middelhavet, hvorfra den 
trækker ind i Sortehavet om sommeren. Langs Europas vest
kyst er den almindelig til De britiske Øer, mens den er en 
jævnlig sommergæst ved Nord sø kysterne og tages ofte i Lim
fjorden og Kattegat. De fleste danske fangster er gjort i juli
december. 

Barsen er en udpræget rovfisk, der især færdes tæt ved ky
sten, ofte i mindre stimer. Den har en vis forkærlighed for 
brakvand og opholder sig ofte ved flodmundinger. Yngre fisk 
kan strejfe langt op i åer og floder. 

I brakvand æder den smelt, tobis, ungsild og rejer. Den 
yngler syd for De britiske Øer indenfor perioden maj-august 
og har pelagiske æg. I Biskaya og i Middelhavet tages den på 
krog og i bundgarn. Ved stenede kyster, hvor den ofte går tæt 
på land, er den en meget yndet sportsfisk. 

Aborrefamilie 

Arterne hører hjemme i den tempererede del af den nordlige 
halvkugle, og de lever i ferskvand eller brakvand. Tre arter i 
Danmark. 

Aborre 

Kendetegn Aborren, Perca f luviatilis. Aborrens krop er høj, og ryggen 
buer kraftigt op bag hovedet som på et vildsvin. Den forreste 



Aborren findes i næsten alle vore ferske vande. 

af de to rygfinner har 13-15 pigstråler og en stor mørk plet 
bagtil. Gællelåget har en spids bagudrettet pig, og de tykke 
skæl er ru at føle på. Den er sortegrøn på ryggen, mod bugen 
lysere grøn, og over flankerne har den 5-7 mørke tværbånd. 
Hale-, gat- og bugfinner er røde, de øvrige finner grågrønne. 

Her i landet når aborren sjældent en vægt på 2-2,5 kg. 
Fra andre lande kendes eksemplarer på 60 cm og på 3,5 kg. 

Den er udbredt over hele Europa med undtagelse af Island, Udbredelse 

og de mellemste og nordlige dele af Norge, Spanien og dele af 
Balkan. Udbredelsen strækker sig videre over det nordlige 
Asien, og i det østlige Nordamerika findes en underart. Langs 
alle Østersøens kyster og i mange af vore fjorde går den ud i 
brakvand. 

Aborren er en af de mest almindelige ferskvandsfisk. I 
bjergegnene går den op til 1.000 meters højde, og den findes i 
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snart sagt hver eneste sø eller dam, hvor bare iltforholdene i 
vandet er gode. Det er også almindeligt at finde den i rin
dende vand bortset fra de mindste bække, selv i stærk strøm, 
hvor den kan stå i strømlæ i bøller eller bag store sten. 

Mærkningsforsøg har vist, at mange aborrer er temmelig 
stationære. De holder sig som regel i større eller mindre sti
mer, der ofte omfatter individer af forskellig størrelse og alder. 
Som mange rovfisk tilbringer den megen tid stående næsten 
ubevægeligt på samme plads. Nogle aborrer holder sig i ve
getationsbæltet på lavt vand, grundaborrer, mens andre strej
fer om ude over søens barbund. Dybvandsaborrerne er ofte 
meget lyse. I større søer som f. eks. Furesøen, er der også 
pelagiske aborrer, ofte store eksemplarer, der holder til i de 
frie vandmasser langt fra bredden. 

Føde Føden består af alle slags dyr: insektlarver, tanglopper, 
krebseyngel, yngel af løje, skalle, hork o. s. v. Med alderen 
tager den mest fisk, hvis der er mulighed for det. 

På trods af sine pigge og grove skæl ædes aborren i vid 
udstrækning af navnlig gedde og sandart. 

Leg Legen foregår på lavt vand, når vandtemperaturen i perio-

Hverken finnernes pigstråler eller de grove skæl kan beskylle aborren 
mod grådige rovfisk som gedde og sandart. 



ABORRE 

den marts-maj når op på 7-8°. I mange søer finder der også 
gydning sted på dybere vand, hvis der er egnede stengrunde. 
I den indre Østersø og f. eks. i Rønne havn gyder aborren i 
brakvand, men mange steder trækker brakvandsaborrerne ind 
i ferskvand. Ved bredden foretrækker aborren steder med et 
virvar af trærødder, sivstubbe eller anden vegetation, hvor den 
kan smutte igennem gydende sine æg og fulgt af en eller flere 
hanner, der befrugter æggene. 

Alle æggene gydes på en gang, og antallet varierer efter 
hunnens størrelse fra 4.000 til 300.000. Æggene måler ca. 2 
mm, og de afgives i et meterlangt og næsten 15 cm bredt, 
sammenhængende bånd, der kun er et æglag tykt, og som be
skyttes af et kraftigt slimlag, der svulmer op ved kontakt med 
vandet. Ægbåndet stryges af på rødder og fremspring og hæn
ger som en guirlande, der som regel gennembrydes af en 
mængde åbninger som maskerne i et net. Ægbåndene hænger 
i 2-3 uger, indtil ynglen klækkes. Ungerne er 6 mm og har 
en lille blommesæk. De spredes ved søoverfladen og lever af 
plankton, men samles efterhånden i store stimer i bredzonen, 
hvor den videre opvækst foregår. Aborren er langsomtvok
sende, og dens vækst stærkt afhængig af fødevilkårene. I man
ge damme er væksten meget dårlig på grund af den indbyrdes 
næringskonkurrence i en altfor tæt bestand. I sådanne overbe
folkede ~tusindbrødresamfund« udvikler aborren dværgformer 
eller kummerformer, der er kønsmodne allerede ved 7-10 cm 's 
længde, men som alligevel godt kan være 5-6 år gamle. Ved 
udsætning af gedder kan man få ryddet op i en overbefolket 
bestand og få omsat de værdiløse småaborrer til geddekød. 
Samtidig giver man automatisk de resterende aborrer bedre 
vækstbetingelser. 

Hvor ernæringsbetingelserne er gode, bliver aborren køns
moden i 2- 5 års alderen, hunnerne et par år senere end han
nerne, ved 15-20 cm's længde. En aborre på 25 cm vil som 
regel være 8-10 år gammel. 

I Danmark er aborren først og fremmest en god sportsfisk 
men i Sverige og Mellemeuropa fiskes den meget af erhvervs
fiskere i ruser og bundgarn til videre forhandling. Det sam
lede europæiske fiskeri af aborre ligger på 20.-30.000 tons 
årligt. I de fleste lande er aborren beskyttet af mindstemål
bestemmelser. Herhjemme er der mindstemål i Randers fjord 
og Gudenå, for tiden 20 cm. 

Æggene af sæl/es 
i bå11d 

Klæk11i11g 

Fiskeri 
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Sandarten er meget værdsat som sportsfisk. 

Sandart 

K endetegn Sandarten, Lucioperca lucioperca, ligner aborren men er slan
kere og uden pig på gællelåget. Den forreste rygfinne er spæt
tet med små pletter men mangler aborrens store, mørke plet 
bagtil. -

En gammel sandart kan være over 1 m lang og veje 10- 12 
kg. I Danmark bliver den knap så stor. I 5- 6 års alderen 
måler den en halv meter og vejer omkring et par kg. Sand
arter over 8 kg er sjældenheder i Danmark. 

Udbredelse Udbredelsen strækker sig fra Aralsøen og Sortehavsegnene 
til Tyskland, Beneluxlandene, Mellemsverige og Finland, men 
den er udsat indenfor det sidste hundrede år i mange søer i 
Sydsverige og Danmark. 

I sine livskrav er sandarten mere krævende end sin mere 
vidt udbredte slægtning, aborren. Den trives bedst i ret store 



SANDART 

varme lavlandssøer med iltrigt vand og desuden i det nedre 
løb af de større floder, f. eks. i Donau, hvorfra man kender et 
eksemplar på 1,5 m og 15 kg! Langs Østersøens kyster går 
den ud i brakvand. 

I søer med uklart vand synes den at klare sig særlig godt i 
konkurrencen med andre rovfisk navnlig gedden, muligvis for
di den forfølger og sniger sig ind på sit bytte ledet af andre 
sanser end synet. Den holder til i søens frie vandmasser uden
for den planterige bredzone og strejfer om alene eller i små
stimer på jagt efter løje, skalle, aborre, hork, smelt og heltling. 
I modsætning til gedden sluger den sit bytte fra halen. Da den 
har et væsentlig mindre gab en_d gedden, kan den ikke sluge 
fisk større end 10-15 procent af dens vægt, mens gedden 
kan svælge byttedyr på indtil halvdelen af sin egen størrelse. 

I april-juni samler de kønsmodne dyr sig på gydepladserne. 
Til legen vælger sandarten stenet eller sandet bund, gerne 
med planterødder, og en vanddybde på 1-3 m. Under legen 
holder dyrene sammen parvis, og æggene gydes over flade 
legegruber, hvor de klæber til sten og rødder. Efter gydnin
gen bevogtes æggene af forældrene til klækningen, der finder 
sted allerede efter ca. en uges forløb. De 6 mm lange, gennem
sigtige larver holder sig nær overfladen, hvor de jagter daf
nier og vandlopper. Halvanden måned gammel begynder den 

Sandarten er s/a11kere e11d aborre11 og har ingen pig på gælle/åget . 

... 

Trives i 
uklart vand 

Gydning 

·-- ,<~ ~- .... .. 
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Udsæ/les 
mange steder 
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lille sandart dog allerede at æde fiskeyngel, og om efteråret 
er den 6- 10 cm. Om vinteren er ædelysten stærkt nedsat, og 
først med stigende vandtemperatur om foråret får sandarten 
appetitten igen. Væksten er ret forskellig i forskellige søer. 
Hurtigst synes den at være i brakke områder, f. eks. i de tyske 
haffer, hvor føden navnlig består af smelt. Almindeligvis bli
ver hannerne kønsmodne 4 år gamle ved en længde af 33-37 
cm, hunnerne et år senere ved 40-44 cm. 

I Sverige skaffes sættefisk til udsætning i søer på den måde, 
at gydemodne sandartpar anbringes i 1 m3 store bure med 
bund af gran- eller enebærris. Under gydningen klæber æg
gene til risene, der efter legen kan anbringes f. eks. i en mer
gelgrav, hvor æggene så klækkes. Om efteråret kan ynglen 
opfiskes og forsendes til udsætning andre steder. 

For ferskvandsfiskeriet er sandarten en nyttig fisk, fordi 
størstedelen af dens føde består af værdiløse fiskearter, som 
den omdanner til velsmagende kød. Dens vækst er hurtigere 
end aborrens, og den er ikke som denne tilbøjelig til at danne 
overbefolkede, dårligt voksende >tusindbrødresamfund.« Som 
sportsfisk har sandarten nogen betydning. 

Hork 

Kendetegn Horken, Acerina cernua, kan minde om en lille aborre men 
kendes på sine sammenvoksede rygfinner og den brunlige 
mørkplettede krop, der savner aborrens karakteristiske sorte 
tværbånd. Hovedet har nogle karakteristiske forsænkninger 
eller gruber med slim. 

Den bliver sjældent over 12-15 cm men kan undtagelses
vis nå 25 cm. 

Udbredelse Horken er udbredt i Nordasien og i Mellem- og Nordeuropa 
med undtagelse af Irland, Skotland, Færøerne, Island og stør-
stedelen af Norge. · 

Horken lever som bundfisk på søernes barbund, hvor den 
kan være meget talrig. Den træffes også i åernes rolige løb og 
om sommeren i bækkene. Om dagen strejfer den om på 
jagt efter larver af dansemyg, døgnfluelarver, småsnegle og 
ærtemuslinger. Som mange fisk er den også en ivrig rognæder. 

Gydning Yngletiden falder i april-maj, hvor horkene samles inde på 
lavt vand for at lege. Æggene er 1 mm og ægantallet al
mindeligvis omkring 2.000. Æggene er klæbrige og hæfter fast 



på sten, sivstubbe og rødder. Efter 1-2 uger klækkes de 4 
mm lange glasklare larver, der lever af plankton. 

Væksten er meget langsom, og ligesom aborren er horken 
meget tilbøjelig til at danne overbefolkede bestande. Den bli
ver kønsmoden i toårs alderen og er 5-6 år om at blive 
15 cm. 

Horken ædes af aborre, sandart, knude og bredhovedet ål, 
men alt i alt er den en uønsket næringskonkurrent til de mere 
værdifulde fisk. I Danmark regnes den for helt værdiløs, men 
bl. a. i de østpreussiske haffer har man tidligere fisket den 
erhvervsmæssigt, da den er ganske velsmagende. 

Hestemakreller 

Ligner makrelfisk i bygning men har ikke disses rækker af 
småfinner på halestykket bag ryg- og gatfinne. Familien er 
artsrig og overvejende hjemmehørende i tropiske farvande. To 
arter træffes i danske farvande. 

Hestemakrel 

H ork er en bundfisk, 
der ligner aborre 
men mangler 
de m ørke tværblind. 

Hestemakrellen, Trachurus trachurus, ligner lidt en almindelig K endetegn 

makrel, men kendes på, at rygfinneme sidder tæt sammen. An-
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Hestemakrellen er en sydlig strejffisk, der gæster os i sommertiden. 

den rygfinne og gatfinnen er lange men ikke opdelte i små
finner som hos makrelfamilien. Den bageste halvdel af side
linien bar iøjnefaldende store, kølede skæl. 

Den bliver højst ca. 40 cm. 
Udbredelse Hestemakrellen er udbredt i det østlige Atlanterhav fra Syd-

afrika til Vestnorge. Hovedudbredelsen er Middelhavet, og de 
vestafrikanske farvande. Om sommeren strejfer den ind i dan
ske farvande fra Nordsøen. 

Den er ligesom makrellen en pelagisk stimfisk, der vandrer 
vidt omkring. 



HESTE MAKREL-GAFFE LM AK RE L-HAVB RASE N 

Den lever af større planktondyr og yngel af andre stimfisk Føde 

som ansjos, sardin og sild. I den nordlige del af udbredelses
området, f. eks. i Nordsøen, yngler den i maj-juni, længere 
sydpå yngler den tidligere. 

Æg og unger er pelagiske, og ynglen har en mærkelig for
kærlighed for at danne småstimer under brændegopler ligesom 
ynglen af hvilling. 

I Nordeuropa er hestemakrellen ikke genstand for specielt Fiskeri 

fiskeri, men tages som bifangst og frasorteres ofte som industri-
fisk. Spanien, Portugal og de sydafrikanske stater har derimod 
et betydeligt fiskeri på tilsammen ca. 250.000 tons årligt. De 
unge hestemakreller forarbejdes ligesom sardiner. Kødet er 
for tørt til at friste danske ganer. 

Gaffelmakrel 

Gaffelmakrellen, Trachinotus glaucus. Halefinnen stærkt gaf- Kendetegn 

feldelt. Den forreste rygfinne består af en række korte, frie pig-
stråler ligesom hos hundestejlerne. Ryggen er blågrøn, siderne 
sølvgrå. Ryg- og gatfinne er gullige med en mørk plet. Hale-
finnens spidser er mørke. 

Gaffelmakrellen kan blive ca. 50 cm. 
Det er en sydlig art, der findes langs hele Vestafrika, og Udbredelse 

som strejfer ind i Middelhavet og sjældnere op langs Vest-
europa. Den er taget en halv snes gange i danske farvande, 
hvor de sydligste findesteder har været i Det sydfynske Øhav. 

Hav brasenfamilie 

Pelagiske oceaniske fisk, der lever på ret dybt vand. Af fa
miliens ganske få arter, besøger to vore farvande. 

Havbrasen 

Havbrasenen, Brama raii. Kroppen er oval, stærkt sammen- Kendetegn 

trykt med lang ryg- og gatfinne og kraftige, spidse brystfinner. 
Den er brunlig på ryggen med sølvskinnende sider. 

Arten bliver op til 70 cm og kan veje 6 kg. Den er ud- Udbredelse 

bredt i det nordlige Atlanterhav, men tyngdepunktet for dens 
forekomst er farvandene omkring Azorerne og Kanarerne. I 
Middelhavet er den almindelig. I sensommeren trækker små-
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stimer af den nordpå og kommer - antageligt nord om Skot
land - ind i Nordsøen og undertiden helt ind i Kattegat. I 
nogle år er invasionen ret omfattende, og mange eksemplarer 
fiskes eller strander, men normalt observeres kun få individer. 
Den ses dog jævnlig indbragt af trawlere til de nordjyske fi
skerihavne i efterårsmånederne. De fleste danske eksemplarer 
har været 56-67 cm. Strandingerne finder især sted i perioden 
oktober-december, og øjensynligt har fisken svært ved at klare 
sig på lavt vand i efterårskulden. 

Den lever af de større planktondyr, men dens levevis er 
iøvrigt meget dårligt kendt. Det vides, at den yngler i sommer
tiden i Middelhavet og flere steder i Atlanterhavets varmere 
dele. I Middelhavet tages en del som bifangst. 

Sølvbrasen 

Kendetegn Sølvbrasenen, Pterycombus brama, er en nær slægtning til hav
brasenen. Den kan kendes på, at ryg- og gatfinne kan lægges 
ned i nogle rendeformede fordybninger dannet af høje skæl 
ved finnernes baser. 

Den bliver knap så stor som havbrasenen. Et eksemplar 
indbragt til Skagen i september 1960 målte 41 cm. Udbre
delsen strækker sig over Atlanterhavets varme dele, og den er 
en betydelig sjældnere sensommergæst end havbrasenen. 

Trommefisk 

Familien omfatter mest tropiske og subtropiske arter. Deres 
navn har de fået, fordi de er i stand til at frembringe lyde 
ved at sætte svømmeblærens vægge i svingninger. Lydene er 
specielle for de forskellige arter og kan minde om tromme
hvirvler, brøl, frøkvækken eller klokkeringning. Lydene har 
formentlig samme betydning som hos landjordens hvirveldyr, 
d. v. s. de benyttes til advarsler, kurmageri, territoriehævdelse 
etc. Kun en enkelt art forvilder sig sjældent til Danmark. 

Ørnefisk 

Kendetegn Ørnefisken, Sciaena aquila, har to rygfinner, hvoraf den ba
geste har dobbelt så lang basis som den forreste, der er pig
strålet. Halefinnens bagkant er afrundet, ikke indskåret. 



ØRNEFISK - MULLE 

Den er gyldenbrun på ryggen, sølvgrå på siderne med gyld
ne reflekser. Den kan blive op til 1,5 m. 

Ørnefisken er udbredt fra Nordvestafrika og Middelhavet, Udbredelse 

hvor den er almindelig, til den sydlige del af Den engelske 
Kanal. Den strejfer sjældent op i Nordsøen og er kun taget 
en gang i Øresund og et par gange i den vestlige Østersø. 

Det er en rovfisk, der lever i pelagiske småstirner. Ved 
hjælp af svømmeblæren kan den frembringe en lyd, der skuf
fende ligner et fjernt kobrøl, og som kan høres tydeligt fra 
flere meters dybde. 

Muller 

Tropiske bundfisk, der kan kendes på de to korte, vel adskilte 
rygfinner og på de to lange skægtråde på hagen. 

Mulle 

Mullen, Mullus surmuletus, er let at kende på det lidt gede
agtige hoved med de to lange skægtråde. På den levende fisk 
er farverne meget livlige: oversiden af krop og hoved er rød, 
nedadtil rosafarvet evt. med enkelte røde skæl, og henover 
flankerne løber fire gule bånd. Højst 40 cm. 

Mulle11 optræder som sommergæst, der u11dertide11 forvilder sig helt 
ind i Østersøen. 

Ke11deteg11 

Se farvetavlen 
ved side 208 
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Udbredelse Mullen er udbredt i Middelhavet og tilstødende farvande, 
men har flere meget nære slægtninge ved Sydafrika og Syd
amerika. Nu og da trækker småstimer om sommeren ind i 
Limfjorden og Kattegat, sjældnere til Bælterne, Øresund og 
den vestlige Østersø. 

Mullen holder sig ved havbunden på ret lavt vand og lever 
af alle slags mindre bunddyr, som den finder frem til søgende 
med sine to lange føletråde, der er tæt besatte med sanse
celler. 

Va11dri11ger I løbet af forsommeren vandrer en del muller nordpå til 
kanalkysterne, hvor de gyder i juli-august. Æggene er pela
giske og en del driver op i Nordsøen, hvor de klækkes. Efter 
en pelagisk periode på nogle uger slår ynglen sig ned på lavt 
vand, og hvis vinteren er mild, synes de at kunne overleve. 
Mullen bliver kønsmoden i toårs alderen. De voksne muller, 
der gæster danske farvande, er for det meste dyr, der er på 
næringsvandringer efter afsluttet gydning. Med efterårets af
køling af vandet trækker de atter sydover, hvis de da ikke har 
forvildet sig helt ind i den vestlige Østersø. 

Fiskeri Mullen er en velsmagende fisk. Ved de gamle romeres ban-
ketter blev den anset for en delikatesse, der desuden anbrag
tes levende på bordet inden tilberedningen, for at man kunne 
glæde sig over farvespillet, der blev særligt intenst i dens sid
ste minutter. At servere muller på over 1 kg blev en slags 
statussymbol, som rigmænd ofrede kæmpebeløb på. 

Det sydeuropæiske fiskeri ligger i dag på omkring 7.000 
tons årligt. 

Havruder 

Havruderne har høj sammentrykt krop og kun en lang ryg
finne, hvis forreste del består af pigstråler. Gatfinnen er lige så 
lang som rygf innens bageste blødstrålede part. De har skarpe 
skæretænder og bagtil i munden afrundede knusetænder. Fa
milien er stor og består af varmtvandsfisk, hvoraf enkelte 
gæster vore farvande ud på sommeren. 

Spidstandet blankesten 

Ke11deteg11 Den spidstandede blankesten, Pagellus centrodontus, kan man 
kende fra de øvrige danske havruder på den mørke plet, der 



Den spidslandede blankesten hører til havruderne, en sydlig fiske
gruppe, der sender flere arter til os som tilfældige sommergæster. 
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er placeret et stykke over brystfinnerne ved sideliniens be
gyndelse. Den er rødbrun på rygsiden og sølvgrå med et rød
ligt skær på siderne. Finnerne er kraftigt rødfarvede. 

Udbredelse Den kan blive indtil 50 cm. 

K endetegn 

Se farvetavlen 
ved side 208 

Udbredelse 

Den spidstandede blankesten bar sin hovedudbredelse i det 
vestlige Middelhav og de tilstødende dele af Atlanterhavet. 
Om sommeren strejfer enkelte stimer op i Nordsøen, underti
den helt op til Trondbjemsfjorden og i Kattegat, Øresund og 
Storebælt er den efterhånden taget mange gange. 

Den lever især på 200-500 meters dybde, de yngre indi
vider dog på lavere vand. 

I Sydvesteuropa fiskes omkring 10.000 tons årligt. 

Rød blankesten 

Den røde blankesten, Pagellus erythrinus, ligner den spidstan
dede blankesten, men mangler den sorte plet ovenfor bryst
finnen. Den er karminrød på rygsiden, siderne og finnerne er 
rosenrøde. 

Sjældent op til 50 cm. 
Udbredt i Middelhavet og tilstødende dele af Atlanterha

vet. Den er kun taget tre gange i danske farvande: ved Ska
gen, udfor Gilleleje og endelig i Svendborg Sund, hvor denne 
sydlige fisk mærkeligt nok blev fanget på krog fra en mole i 
marts 1959. 

Akarnanisk blankesten 

Kendetegn Den akarnaniske blankesten, Pagellus acarne, kendes fra de 
øvrige bavruder på en stor mørk plet, der er anbragt ved 
roden af brystfinnerne. Den er rødbrun med sølvblanke sider, 
og er en lille art, der sjældent bliver 40 cm. Denne blanke
sten, der bar fået sit navn efter det græske landskab Akarna
nien ved Adriaterhavet, er en sjælden gæst i Nordsøen, men 
meget almindelig i hele Middelhavet. 

Havrude 

Kendetegn Havruden, Spondyliosoma cantharus. Kroppen er høj, brasen
agtig. Finnerne er · blå, rygsiden gråblå, og henad siden kan 
anes smalle messinggule striber. 



HAVRUDE-OKSEØJEFISK 

Kan blive 50 cm. Som de øvrige arter af havrudefamilien 
optræder den som sommergæst. Den er ret sjælden, men ind
bringes dog nu og da til Skagen eller Frederikshavn, og den 
er taget i det sydlige Kattegat, Øresund og Storebælt. Hoved
udbredelsen ligger i Middelhavet og de sydvesteuropæiske far
vande. 

Okseøjefisk 

Okseøjefisken, Box boops. Kroppen er slank og næsten cy- Kendetegn 

lindrisk, øjnene er store, tænderne har savtakkede skærekan-
ter. På rygsiden er den gulgrøn på siderne sølvglinsende med 
5-7 gyldne længdestriber. Den bliver 35 cm. 

Almindelig i Middelhavet og de sydvesteuropæiske farvan- Udbredelse 

de. Den er ret sjælden allerede ved de britiske kyster, er taget 
enkelte gange ved den svenske kattegatskyst, og blev observe-
ret første gang i vore indre farvande i 194 7, hvor den blev 
fanget ved Nordfyn. Siden er den taget en halv snes gange. 
Fundene er fordelt på alle årstider, mens reglen for vore syd-
lige gæster ellers er, at de indfinder sig sent på sommeren og 
om efteråret. 

Okseøjefisken er hovedsagelig vegetarianer og anvender sine 
skæretænder til at rive plantedele af med. Den holder sig 
derfor i algezonen tæt ved kysterne. 

En nær slægtning, Box salpa, der har omkring 10 gyldne 
længdestriber og mindre Øjne end okseøjefisken, er en gang 
taget nordligere end Frankrigs kyster - i et bundgarn på Sam
søi1932. 

Læbefisk eller Gylter 

Familiens arter har tykke og kødfulde læber. Det gamle navn 
gylte, der betyder gris, er møntet på hovedets form i forbin
delse med de tykke læber. 

De har en lang rygfinne, hvis forreste - og ofte længste -
del har pigstråler, mens den bageste har bløde stråler. Hale
finnens bagkant er afrundet eller lige afskåret. De har glatte, 
tynde rundskæl. 

Kæberne har kraftige gribetænder, og de nedre svælgben 
er smeltet sammen til en trekantet knogle, der er forsynet med 
rundede knusetænder. 
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Kystfisk 
på stengrund 

BENFISK 

Læbefiskene er kystfisk, der især holder til ved klippeky
ster, stenrev og moler, hvor algevegetationen er veludviklet. 
Mange af arterne er tropiske koralrevsfisk. De lever af at af
græsse sten og planter for krebsdyr, muslinger og snegle, som 
de nipper løs med læberne for bagefter at knuse skallerne med 
svælgtænderne. 

Vore kyster er ikke rigtig skabt for læbefisk og kun en en
kelt art er ganske almindelig i danske farvande. Langs de nor
ske og svenske klippekyster er der derimod gode levevilkår 
for yderligere 4-5 arter, der optræder mere tilfældigt hos os. 

Havkaruds 

Kendetegn Havkarudsen, Ctenolabrus rupestris, kendes lettest på, at den 
har en sort plet ved forkanten på rygfinnen samt på halero
dens overside lige ved halefinnens grund. Den er gråbrun eller 
rødlig med lys bug. Den kan blive 15-18 cm. 

Udbredelse Udbredelsen rækker fra det vestlige Middelhav til Norges 
vestkyst. I vore indre farvande er den meget almindelig i alge
zonen overalt ved vore kyster. Den findes også i den vestlige 
Østersø og tages ved Bornholm. 

Føde Føden består af tanglopper, småsnegle og andre hvirvelløse 
dyr. Den er meget stationær, svømmer sjældent langt ud i 
den frie vandmasse men foretrækker afpatruljering af et min
dre område med sten og alger, hvor den kender hvert eneste 
smuthul. 

Gydning Det er en sommergyder. De gennemsigtige æg er pelagiske 
i modsætning til forholdet hos de øvrige nordiske læbefisk, 
hvor æggene afsættes på fast substrat. Ungerne gennemgår en 
pelagisk periode, før de søger ind på lavt vand, og de når 
kønsmodenhed efter to år. Som regel dør havkarudsen efter 
gydningen. 

Savgylte 

Kendetegn Savgylten, Crenilabrus melops, kendes lettest på, at den har 
en stor sort plet umiddelbart ved øjets bagkant og endnu en 
plet ved halefinnens rod lige under sidelinien. Forgællelåget 
er skarpt tandet. Kroppen er høj , oval og stærkt sammentrykt. 

Farvetegningen og farverne er meget variable og retter sig i 
tonen efter omgivelserne. Hannerne er mere grønne og blå, 
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Savgylten er almindelig ved stenrev og langs den svenske klippekyst i 
Kattegat. 

Udbredelse hunnerne især brunlige og gullige. Hvert skæl på den øvre del 
af kroppen har en rødbrun plet og irgrøn bagrand. De grønne 
kanter på skællene danner tilsammen et metalagtigt mønster. 

Savgylten kan blive 25 cm. 
Den er udbredt omtrent som havkarudsen fra Middelhavet 

til Trondhjem. I vore farvande er den ret almindelig i det 
nordlige Kattegat, men aftager stærkt i hyppighed mod Bælt
havet og Øresund. Sjælden i den vestlige Østersø. 

Den foretrækker bevoksede stenrev og klipper og lever 
som de øvrige gylter især af krebsdyr og bløddyr, der findes på 
sten og alger. 

Gydning Gydetiden falder om sommeren, og det menes, at befrugt-
ningen sker ved parring, før æggene gydes. I legetiden udvik
ler hunnens kønstap sig til et kort læggerør. Æggene er klæb
rige og afsættes i klumper på alger - efter nogles mening i 
en slags rede af tang. 



• 

' Berggylte 

Berggylten, Labrus berggylta. Berggyltens farve er yderst va- K endetegn 

riabel. Mod ryggen kan den være mørkegrøn, gulbrun eller 
gulrød, og på ryg og sider er nogle store, uskarpt definerede 
mørke pletter. Skællenes bagkanter er rødgule eller rødbrune 
og danner tilsammen et netmønster, der er tydeligst på siderne 
under sidelinien. Hovedets underside har blålighvid bundfarve 
med rødgul eller rødbrun marmorering. Skællene er store, og 
der findes 50-60 talt langs sidelinien. Der er ingen ydre for-
skel på de to køn. 

Med en maksimallængde på 50 cm, er det vores største 
læbefisk. Det er dog sjældent at fange eksemplarer større end 
ca. 30 cm. 

Den er udbredt fra det vestlige Middelhav til Trondhjem. Udbredelse 

Almindelig langs hele den svenske Kattegatskyst og lejligheds-
vis taget i den vestlige Østersø. 

R ognsvær berggylte . 

·• .... 
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Slutfasen i 
berggyltens 

parringsspil. 

Berggylten foretrækker klippegrund og er derfor ikke særlig 
almindelig i vore farvande. Den foretrækker dybder på 5-30 
meter, hvor den som de øvrige læbefisk lever af bløddyr og 
krebsdyr. Æggene afsættes på alger i maj-juli. 

I den svenske og norske skærgård hører den til sportsfi
skene. Kødet smager sødligt. 



Blåstak og rødnæb 

Blåstakken og rødnæbben, Labrus ossifagus. De voksne han
ner og hunner af denne art er så forskellige, at de har fået 
hver sit navn, fordi man tidligere opfattede dem som to fiske
arter. 

Blåstakken er blå med sorteblå længdebånd på hovedet og 
den øvre del af kroppen. Finner og bug er orangefarvede med 
spredte blågrønne pletter. Den kan blive 35 cm. 

Rødnæbben er helt rød og har tre iøjnefaldende pletter på 
den bageste del af ryggen: to ved basis af den bløde del af 
rygfinnen og en på rygsiden af haleroden. De uparrede finner 
er kantet med blåt, og på hovedets sider kan der være blå 
streger. Den bliver højst 30 cm. 

Unge banner er røde ligesom hunnerne. 
Arten er udbredt fra det nordøstlige Middelhav og De ka

nariske Øer til Helgeland i Norge. Den er almindelig langs 
den svenske Kattegatskyst. Som udpræget klippebeboer er den 
kun taget ganske få gange ved vore kyster. (Nordre Rønner 
ved Læsø, Snekkersten, udfor Rubjerg Knude). 

Den er sommergyder, og æggene afsættes på alger og sten. 

Kendetegn 

Se farve/avlen 
ved side 208 

Se farvetavlen 
ved side 208 

Udbredelse 

Blåslak. 
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Småmundet gylte 

Kendetegn Den småmundede gylte, Centrolabrus exoletus, kan kendes 
på at gatfinnens 5 forreste stråler er pigstråler, hvor vore øv
rige læbefisk kun har 3, sjældent 4 pigstråler. Kroppen har 
ingen veldefinerede mørke pletter. Den er olivenbrun oven
til, siderne blågrønne med gylden glans. Kinderne og hovedets 
underside har afvekslende blå og rødbrune bånd. Ryg- og gat
finne har blålige og brunlige bånd eller pletrækker. 

Den bliver maksimalt 18 cm. 
Udbredelse Den småmundede gylte har en mærkelig, begrænset udbre-

delse, idet den kun findes ved De britiske Øer, Sydnorge og 
den bohuslanske kyst. 

I Danmark er den taget nogle få gange ved Snekkersten, 
men er ikke kendt fra vore øvrige farvande. 

Den leger om sommeren, og æggene afsættes på tang. Dens 
levevis er ikke nærmere kendt. 

J unkergylte 

Kendetegn Junkergylten, Coris julis, afviger fra de øvrige læbefisk ved 
sin slanke krop og ved at have færre pigstråler end blød
stråler i den lange rygfinne. På gællelågets bagkant er der en 
tydelig mørk plet. 

Hannen kan kendes på, at den forreste del af rygfinnen er 
højere end den øvrige del og bærer en stor sort plet. 

Farverne er stærke og spiller i blåt og grønt, navnlig hos han
nen, og gult eller rødbrunt, navnlig hos hunnen. Hen ad siden 
løber et bredt, uskarpt afgrænset, gult bånd. Den bliver 25 cm. 

Junkergylten er en 
sjælden gæst i vore 

indre farvande. 
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JUNKERGYLTE - SANDGRÆVLING 

Det er en sydlig fisk med hovedudbredelse i Middelhavet og Udbredelse 

tilstødende dele af de atlantiske kyster. Mod nord går den nor-
malt ikke højere end til Sydengland, og den skal kun nævnes, 
fordi den er taget et par gange i vore indre farvande i slut-
ningen af forrige århundrede. To fangedes ved Strib, to ved 
Hellebæk. 

Det er en sommergyder, og ligesom det er tilfældet med 
havkarudsen, er æg og unger pelagiske. 

Tobiser 

Tobiserne er en lille familie af små, slanke fisk. De fleste arter 
- deriblandt de danske - mangler bugfinner. Navnlig rygfin
nen og også gatfinnen er lange, lave bræmmer, der holder 
op kort foran halefinnen. Hovedet er meget spidst, og tobi
serne har kraftigt underbid. Kæberne er tandløse, og munden 
kan skydes frem, idet mellemkæbebenene er bevægelige. 
Skællene er ganske små, sølvglinsende på kropsiderne og helt 
glatte. De har ingen svømmeblære. 

Det har voldt havbiologerne megen hovedbrud at afgrænse 
de enkelte arter og racer, og det sidste ord er langt fra sagt 
i den sag. Hos os kendes to arter, og en tredie art findes i den 
vestlige Nordsø og bliver utvivlsomt også fundet tæt ved vore 
kyster en skønne dag. 

Sandgrævling 

Sandgrævlingen, Ammodytes lancea, kendes fra de andre to- Kendeteg11 

biser på, at brystfinnernes spidser kan nå ind under rygfin-
nens forkant. Fra tobiskongen kendes den på, at munden kan 
skydes længere frem og på, at den ikke har nogen sort plet på 
siden af snuden. Fra nøgentobisen kendes den på, at rygfin-
nens højde aftager ganske jævnt mod halen. 

Den kan blive 20 cm. 
Sandgrævlingen er udbredt fra Nordspanien til Island, Grøn- Udbredelse 

land og Nordnorge, og den findes i hele Østersøen. 
Det er en bundfisk, der foretrækker ret grov sandbund, som Levevis 

den kan grave sig ned i. Selve nedgravningen foregår med 
lynets bast med nogle få vibrationer eller vrikninger af krop-
pen. Kun hovedet rager oftest skråt op af sandet. Den findes 
fra tidevandszonen til omkring 30 meters dybde. 
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Ser man på, hvor den er talrigst, vil man lægge mærke til, 
at den samler sig ved ryggen af revler og banker, hvor der er 
god strøm i vandet. Mærkningsforsøg har vist, at den er meget 
stationær og kun flytter sig ganske korte strækninger i løbet 
af et år. Den meste tid tilbringer den nedgravet, men med 
mellemrum foretager den korte fourageringssvømninger umid
delbart over bunden ofte i meget tætte stimer. 

Føde Føden består især af planktonets små krebsdyr, som den 
fanger ved hjælp af synet. I Nordsøen har fiskeribiologerne 
lagt mærke til, at de største tobisfangster tages med trawlen, 
når tidevandsstrømmene løber stærkest. Ved strømskifter og 
slæk vande graver tobiserne sig ned og undgår dermed traw
len. Natten tilbringer tobiserne nedgravede. 

Sandgrævlingen udgør, ikke mindst fordi den er så talrig, 
et meget vigtigt fødedyr for laks, torsk, makrel, pighvarre og 
andre for fiskeriet værdifulde fisk. 

Gyd11i11g Gydningen foregår lige over havbunden. Hunnen afgiver 
4.000-22.000 ovale æg, der afsættes i småklumper på bunden, 
hvor de er 2-3 uger om at klækkes. Larverne er pelagiske i en 
periode, inden de slår sig ned på havbunden og antager de 
voksnes levevis. 

Sandgrævlingen optræder i tre racer eller former, af nogle 
opfattet som selvstændige arter. Racerne kan kun skelnes fra 
hinanden på statistiske kendetegn, idet man udtager en prøve 
omfattende f. eks. 200 dyr af en bestand og foretager optæl
linger af finnestråler og ryghvirvler. 

Kys11obis Kysttobisen har 60-66 ryghvirvler. Den er meget almindelig 
i alle vore farvande på lavt vand med sandbund. Den er ud
bredt fra den indre Østersø til Island, Færøerne og Den 
biscayiske Bugt. Den har to gydeperioder, dels marts-maj, dels 
august-september. 

Havtobis Havtobisen har 67-73 ryghvirvler. Dens udbredelse stræk-
ker sig fra Murmanskkysten til Nordsøen og vestlige Østersø. 
Den holder til på dybere vand end kysttobisen og træffes mest 
på 15-30 m vand. Det er en vintergyder, der yngler indenfor 
perioden november-februar. 

Vestgrønlandsk tobis Den vestgrønlandske tobis er en tredie race med 73-78 ryg-
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hvirvler. 
Fiskeri Sandgrævlingen fiskes med tobisvod på lavt vand, og i lande 

med kraftigere tidevand opgraves den med spade ved ebbe
tid for at anvendes til agn. I nogle lande spises den, men kødet 



Sandgrævlingen opgraves ved ebbe til brug som agn. 
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er meget tørt. Sammen med tobiskongen indgår den endvidere 
i det store industrifiskeri efter tobis til fabrikation af fiskemel 
og olie. Især udnyttes de rige forekomster på Doggerbanken. 

Tobiskonge 

Kendetegn Tobiskongen, Hyperoplus lanceolatus. Munden kan skydes 
længere frem end hos sandgrævlingen. På hver side af snuden 
er der en tydelig sort plet. Brystfinnernes spidser kan lige nå 
en tænkt lodret linie, der går gennem rygfinnens forreste stråle. 
I modsætning til sandgrævlingen har tobiskongen et par store, 
krumme tænder på ganens plovskærben. 

Almindeligvis ikke over 20 cm, men kan blive 35 cm. 
Den er udbredt ligesom sandgrævlingen, men kendes dog 

ikke fra Grønland. 
I levevis ligner den også sandgrævlingen. I Nordsøen gyder 

den på ca. 20 m vand indenfor perioden april-august. 
Udbredelse Fiskerne skelner ikke mellem sandgrævling og tobiskonge, 

begge indgår som tobis i industrifiskeriet. Dette tobisfiskeri, 
der foregår med en finmasket trawl, er specielt blevet udviklet 
af danske fiskere i 50'erne og har nået et kolossalt omfang, 
idet der nu landes 75.-100.000 tons årligt. Til sammenligning 
kan nævnes, at vor årlige rødspættefangst er 40-50.000 tons. 

Kysttobisen findes overalt langs vore kyster, hvor der er sandbund. 



Tobiserne udnyttes især i Danmark som industrifisk til fabrikation af 
olie og fiskemel. 

Nøgentobis 

Nøgentobisen, Gymnammodytes semisquamatus. Kendes let- Kendetegn 

test på, at rygfinnens overkant er bølgeformet. Sit navn bar 
den fået, fordi den forreste del af kroppen helt mangler skæl. 

Det er en forholdsvis lille tobis, der højst bliver ca. 15 cm. 
Den har sin hovedudbredelse i Middelhavet, men der lever 

også en bestand af den ved de vesteuropæiske kyster. Den er 
ikke taget i egentlig danske farvande, men lever pletvis i den 
vestlige Østersø og er taget ved Sydnorge. 

Nøgentobis findes navnlig på skalgrus, d. v. s. et ret groft 
bundmateriale bestående af skalstumper og gruspartikler, der 
kan findes, hvor vandet altid er i god bevægelse. Den gyder 
om sommeren og adskiller sig, såvidt det er kendt, ikke væ
sentligt fra de øvrige tobiser med hensyn til levevis. 
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Fjæsinger 

Det er en lille familie af langstrakte bundfisk med en kort 
pigstrålet, giftig forreste rygf inne, og en lang blødstrålet anden 
rygfinne. Gællelågene har oventil en giftpig. Fjæsingerne til
bringer megen tid nedgravet i sandet, og øjnene sidder derfor 
højt på hovedet. Munden er skråt opdadrettet. 

To arter ved Danmark. 

Fjæsing 

K e11deteg11 Fjæsingen, Trachinus draco. Den friskfangede fisk er meget 
farvestrålende. Rygsiden er grønbrun, og siderne er skråskra
verede af gule og brune striber, der følger skælrækkerne. Ho
vedet har talrige uregelmæssige pletter af gult og grønt med 
svagt purpurskær. Forreste rygfinne har en kraftig sort plet 
fortil, bageste rygfinne har blå bræmme. Fjæsingen bliver i al
mindelighed ca. 30 cm men kan blive 40 cm. 

Fisk eri Den er udbredt fra Sydnorge langs kysterne til det østlige 

Fjæsingen ligger ofte 
nedgravet i sandet . 

Middelhav og Vestafrika. I danske farvande er den alminde-



ligst omkring Anholt, hvor den fiskes en del, og den er taget 
helt ind til Bornholm. 

Om sommeren holder fjæsingen til på 5-15 m's dybde. Den 
svømmer en del omkring i nattetimerne, men tilbringer en stor 
del af dagen nedgravet. Kun de opadrettede øjne og snude
spidsen er da synljge. Den lever af kutlinger og rejer og tager 
også orme og mindre krebsdyr som tanglopper og slikkrebs. 

I juni-august leger den på lavt vand. Både æg og yngel er 
pelagiske. Om vinteren trækker fjæsingen ud på dybere vand. 

Fjæsingen er giftig og må omgås med forsigtighed. Giften, Giftighed 

der minder om nogle former for slangegifte, er knyttet til 

kirtler, der sidder i aflange gruber på forreste rygfinnes pig-
stråler samt på gællelågets bagudrettede pig. Stikkene kan 
være meget smertefulde og medføre langvarige betændelser, 
idet giften dels virker opløsende på de røde blodlegemer, dels 
nedsætter de hvide blodlegemers aktivitet. Fra såret skal man 
lade blodet løbe længe og kraftigt. 

Fjæsingen er en udmærket spisefisk, der mest tages som 
bifangst i trawl eller bundgarn. 

Lilie fjæsing 

Den lille fjæsing, Trachinus vipera, kendes fra sin større slægt- Kendetegn 

ning på den højere krop. Kun gatfinnens forreste stråle er en 
pigstråle. Den er gråbrun på rygsiden med sølvhvide sider. 
Bliver 10-15 cm. 

Den er udbredt fra Middelhavet til den sydlige Nordsø og Udbredelse 

er hos os kun taget få gange ved Jyllands vestkyst. 
Den lever på endnu lavere vand end fjæsingen, og da den 

er ligeså giftig, sker det, at badende bliver en pinagtig op
levelse rigere ved at komme til at træde på den. 

FlØjfisk 

Små, slanke fisk med stort bredt hoved, der er fladt på under
siden. Øjnene er store og opadvendte. Munden er lille, og 
overlæben kan skydes frem, så munden danner en skråt ned
adrettet åbning. Tænderne er små og børsteagtige. Gællespal
ten er et lille hul, og gællelåget bærer bagest en grenet pig. 
Fløjfisken har ingen skæl, og som mange bundfisk mangler 
den svømmeblære. Der er to rygfinner, af hvilke den forreste 
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er ganske kort, hos hannerne til gengæld meget høj, med fire 
smidige finnestråler. 

Som regel har de spillende brogede farver. Der er stor for
skel på de to køn, idet hannen dels har de mest prangende 
farver, dels de største rygfinner. Som det ofte er tilfældet 
med fisk, når der er stor ydre forskel på de to køn, opfører 
hannen et særligt parringsspil til ære for hunnen, inden gyd
ningen finder sted. 

Vigtig fødefisk Fløjfiskene er bundfisk, der lever af små bunddyr, og som 
selv er føde for havbundens rovfisk. Hvor de findes, er de 
som regel talrige, og mere eller mindre jævnt fordelte over 
havbunden. 

Man kender rundt regnet 50 arter fra tropiske og tem
pererede have, og to arter er almindelige hos os. 

Stribet flØjfisk 

Kendetegn Den stribede fløjfisk, Callionymus lyra. Kendes fra efterføl
gende art på den større snudelængde, idet afstanden fra øjet 
til snudespidsen - når overkæben ikke er skudt frem - er 
mindst halvanden gang så lang som øjediameteren. Hannen 
af stribet fløjfisk har afvekslende blågrønne og gule længde
striber hen ad anden rygfinne, hvor hunnen har 3-4 brune 
bånd vekslende med smudsigblå bånd. Hannen kendes endvi
dere fra hunnen på, at første rygfinne er meget høj - så høj, 
at den forreste og længste stråle, hvis finnen lægges ned, når 
helt ud på halefinnen. Hos hunnen er første rygfinne ikke hø
jere end anden. 

Hannens krop er livligt farvet med azurblå længdebånd og 
pletter på gullig baggrund, men både mønstret og farvernes 
intensitet varierer, og farverne taber sig hurtigt efter døden. 
Hunnen har en mere dæmpet, brunlig marmorering på krop
pen og mælkehvid bug. Den stribede fløjfisk kan for hanner
nes vedkommende blive ca. 30 cm, hunnerne er mindre og 
når højst 25 cm. 

Udbredelse Udbredelsen strækker sig fra det vestlige Middelhav til Is-
land og Trondhjem. Den er almindelig nogle steder i Nord
søen og Skagerrak, mindre almindelig i Kattegat. I vore indre 
farvande ligger de sydligste findesteder i Øresund og Bælterne. 

Den lever som bundfisk og træffes på blandet, eller sandet 
bund fra lavt vand til over 400 m's dybde. I gydetiden, der 



Under parring svømmer den stribede flpjfisk lodret op gennem vandet. 
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Stribet f/pjfisk. Navnlig hannens rygfinne er meget høj. 

ligger indenfor perioden april-august, søger den lavere vand. 
Ligesom det er tilfældet med nedennævnte art, opfører han-

Parringsdans nen først en parringsdan·s for hunnen, hvorunder et af dens 
virkningsfulde midler til bedåring er en pludselig rejsning af 
de to farvestrålende rygfinner, der normalt er lagt ned. Under 
selve gydningen svømmer parret lodret op gennem vandet bug 
mod bug, mens æg og sæd afgives. 

Man kunne måske vente, at fløjfiskene, som mange andre 
bundlevende fisk, der udviser et tilsyneladende mere nuance
ret kærlighedsliv, havde yngelpleje. Æggene er imidlertid pe
lagiske, men iøvrigt ejendommelige ved at være fint mønstrede 
på overfladen af et bikageagtigt netværk af mikroskopiske 
lister. Larverne er pelagiske, indtil de ved en længde af 10-12 
mm søger bunden. 

Stribet fløjfisk frasorteres trawlfangsterne som industrifisk. 

Plettet fløjfisk 

Kendetegn Den plettede fløjfisk, Callionymus maculatus. Kendes fra fore
gående art på den kortere snudelængde, idet afstanden fra 
øjet til snudespidsen - når overkæben ikke er skudt frem -
svarer til eller er meget lidt større end Øjediameteren. Hannen 
af plettet fløjfisk har fire rækker blågrønne øjepletter med 



FLØJFISK-SORTFISK 

sort centrum hen ad anden rygfinne, hvor hunnen har rækker 
af små mørke pletter. Hannen kan endvidere kendes på, at 
første rygfinne er høj, idet den forreste stråle, hvis man lægger 
den ned, når omtrent til midten af anden rygfinne, mens hun
nens tilsvarende finnestråle kun rækker til forkanten af anden 
rygfinne. 

Farverne på kroppen er variable, hos hannen spillende i 
blåt, grønt, gult og brunt, hos hunnen afdæmpede, brunlige. 

Det er en lille art, hvor hannen kan blive højst 16, hunnen 
højst 12-13 cm. 

Den plettede fløjfisk er udbredt fra Middelhavet til Island Udbredelse 

og den norske vestkyst. Den er dog ejendommeligt nok ikke 
almindelig ved den franske vestkyst og Holland, og den er 
ligeledes ualmindelig i den sydlige Nordsø. I Skagerrak og det 
nordlige Kattegat er den derimod yderst almindelig. Enkelte 
eksemplarer er taget helt nede i det nordlige Øresund. 

Det er en bundfisk med samme levevis som stribet fløjfisk. 
I Skagerrak og det nordlige Kattegat er den en almindelig bi
fangst i rejetrawl. Den kastes overbord eller frasorteres som 
industrifisk. Ligesom den stribede fløjfisk er den sejlivet og 
tåler et stykke tids ophold på det tørre, bl. a. fordi de meget 
små gælleåbninger beskytter gællerne mod udtørring. 

Smørfisk 

En lille familie af oceaniske varmtvandsfisk, der er ejendom
melige ved, at det muskuløse spiserør er tandbevæbnet. Tæn
derne er udvækster fra de bageste gællebuer, der stikker ind 
i spiserøret. Et par arter gæster os. 

Sortfisk 

Sortfisken, Centrolophus niger. Kroppen er langstrakt oval Kendetegn 

med store øjne og but snude. Den har en lang rygfinne, der 
er skælklædt ved basis ligesom gatfinnen. Fisken er mørk 
chokoladebrun. Den kan blive op mod 1 m. 

Sortfisken er udbredt i Middelhavet og de tilstødende dele Udbredelse 

af Atlanterhavet. Eksemplarer tages jævnligt i Nordsøen, og vi ~ 
kender en halv snes danske fund, det sydligste ved Als. Stør-~ 
ste eksemplar, der målte 91 cm og vejede 8 kg, blev taget ~ 
29 aug. 1931 i et bundgarn i Baaringvig, Nordfyn. 
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Sortfisken kaldes undertiden sort lodsfisk på grund af dens 
forkærlighed for ophold ved drivgods. Den lever pelagisk men 
dens levevis er iøvrigt ikke nærmere kendt. 

Engelsk sortfisk 

Kendetegn Den engelske sortfisk, Centrolophus brittanicus, er en nær 
slægtning af ovennævnte art, fra hvilken den kendes på sin 
højere krop, det kortere hoved, tykkere og kortere halestilk 
og noget sammentrykte krop. 

Den skal nævnes for fuldstændighedens skyld. Videnskaben 
kender kun ialt omkring 15 eksemplarer af den, men det ene 
blev taget i sildetrawl i Kalundborg fjord september 1952. Det 
er en typisk atlantisk fisk, der, bortset fra det danske eksem
plar, er taget nær åbne farvande fra Spanien til Island. Et 
enkelt fund stammer fra den bohuslanske kyst. 

Multer 

Multerne har to korte helt adskilte rygfinner, den forreste med 
fire pigstråler. Kroppen er langstrakt og kraftig med store 
glatte skæl. Munden er lille med mere eller mindre veludvik
lede læber, eventuelt med flade hudfortykkelser. Tænderne er 
meget små, børsteagtige og mangler helt hos nogle arter. For
uden små bunddyr og plankton æder multerne plantedele, og 
som hos andre planteædere er deres tarm derfor meget lang. 
Maven er forsynet med kraftig muskulatur til bearbejdelse af 
fØden og minder om fuglenes kråse. Familiens ca. 100 arter 

Brakvandsfisk er brakvandsfisk, der færdes stimevis i languner og flodmundin
ger i alle tropiske og tempererede verdensdele. De yngler i 
havet men stiger ofte langt op i floder og vandløb. De er vel
smagende og fede, og da mange af arterne bliver 50-70 cm, 
er de genstand for et betydeligt fiskeri, navnlig under vandrin
gerne op eller ned ad floderne. De fanges i faststående redska
ber, f.eks. bundgarn, eller fiskes med landdragningsvod. Dan
ske farvande gæstes af tre multearter. 

Tyklæbet multe 

Kendetegn Den tyklæbede multe, Mugil chelo, kendes på, at overlæben 
er tyk og opsvulmet med to rækker små hudvorter. Den er 



T yk/æbet multe er en sydlig art, der gæster os i smilflokke om som
meren, og som kan gll op i llerne. 

blågrøn på rygsiden, flankerne er sølvblå med ca. 8 smalle, 
blålige længdebånd. 

Den kan blive ca. 60 cm, nogle påstår 90 cm med en vægt 
på4-5 kg. 

Udbredelsen er sydlig og omfatter Sortehavets, Middelba- Udbredelse 

vets og Vesteuropas kystområder. I sommertiden strejfer sti-
mer op langs de skotske kyster, og undertiden gæster multerne 
Færøerne evt. Island. Den tyklæbede multe er ikke en ualmin-
delig gæst ved de skandinaviske kyster. I Danmark er den ta-
get i Ribe å, Ringkøbing fjord, Limfjorden og mange steder 
ved Kattegats og Øresunds kyster, i Bælthavet og den vestlige 
Østersø. De fleste fangster er gjort indenfor perioden juli-
oktober og ofte er 10-20 stykker gået i et bundgarn samtidigt, 
som tegn på, at multerne når vore farvande i småstimer. 
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Som de øvrige multer er den en meget livlig fisk, kendt for 
at springe over rusernes ledegarn, når den føler sig indespær
ret. Den yngler om foråret. 

Når man en sjælden gang ser danske multer hos fiskehand
leren, er det altid denne art. 

Tyndlæbet multe 

Kendetegn Den tynd!æbede multe, Mugil capito. Som navnet antyder er 
overlæben bos denne art langt tyndere end hos forrige art, og 
den er helt glat. Der er ingen gylden plet på gællelåget. Den 
er ofte mere grålig end tyk!æbet multe. Ligesom denne har 
den ca. 8 smalle længdebånd. 

Kan blive 70 cm. 
Udbredelse Den har omtrent samme udbredelse som tyk!æbet multe, 

men strejfer sjældnere nordpå og er med sikkerhed kun taget 
tre gange i Danmark, nemlig i Varde å og en gang ved Assens. 
Det må dog buskes, at den uden nærmere sagkundskab Jet 
forveksles med tyk!æbet multe. 

Guldmulte 

Kendetegn Guldmulten, Mugil auratus, har tynd overlæbe og kan kendes 
på den store gyldengule plet på gællelåget. Både hovedet og 
den forreste del af kroppen har et gyldent skær, og længde
båndene er gulbrune. 

Den kan blive ca. 50 cm. 
Udbredelse Guldmulten er udbredt i Sortehavet og Middelhavet og til-

stødende dele af Atlanterhavet. Som de øvrige multer ophol
der den sig med forkærlighed på lavt vand, og nu og da 
strejfer den helt op til de skandinaviske kyster. I vore far
vande er den taget en halv snes gange, bl. a. i Nissum bred
ning, ved Samsø, i Lillebælt og ved Østfa!ster. 

Stribefisk 

Familien er beslægtet med multerne. De har to korte, vidt ad
skilte rygfinner. Langs siden har de et bredt skinnende bånd. 

Det er små fisk, der lever i stimer nær kysten. De nærer 
forkærlighed for brakvandslaguner og flodmundinger og kan 
trække op i floder og vandløb. 



Stribefiskell træffes normalt ikke nordligere end ved Kanalkystem e. 

Stribefisk 

Stribefisken, Atherina presbyter. Denne lille grågrønne fisk Kendetegn 

med det sølvskinnende bånd langs siden bliver kun 12-15 
cm og overses derfor meget let mellem småsild og brisling. 

Den er udbredt i Middelhavet og ved Sydvesteuropa og er Udbredelse 

kun taget en enkelt gang hos os, idet fire eksemplarer blev 
taget i et bundgarn ved Lillebælt i 1914. Da garnet røgtedes, 
opholdt der sig en hel stime stribefisk i det, men næsten alle 
undslap gennem maskerne. Stribefisk er almindelig ved de 
engelske og hollandske kyster om sommeren, og sandsynligvis 
kommer der forholdsvis jævnligt småstimer også til danske 
farvande. 

Stribefisken lever af alle slags smådyr. Den yngler i april
juli på lavt vand, og de klæbrige æg hæfter sig fast på sten 
og vandplanter. 

Makrelfisk 

Makrelfiskene er en underorden, der hører til de aborreagtige 
fisks orden. Alle arterne er gode svømmere, og de lever som 
pelagiske stimfisk og rovfisk, der foretager lange vandringer. 
Flertallet af arterne er sydlige fisk, men flere gæster mere eller 
mindre regelmæssigt vore farvande. De spiller en meget stor 
rolle for verdensfiskerierne, og det kan anslås, at der fiskes 
2 millioner tons årligt. 

Både makrelfamilien og sværdfiskefamilien er repræsente
ret i danske farvande. Makrelfamilien kendes på, at halen bag 
anden rygfinne og bag gatfinnen bar en række småfinner. 
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Makrel 

Kendetegn Makrellen, Scomber scombrus. Af udseende er makrellen så 
velkendt, at den ikke behøver en indgående beskrivelse. Alle
rede den kraftige stive krop viser, at det drejer sig om en 
hurtig svømmer. Den forreste rygfinne kan lægges ned i en 
fure, så den ikke yder modstand under svømningen, og på 
hver side af den slanke halestilk er der afstivende længde
køle. Halefinnen er meget stiv og kraftig. Makrellen har in
gen svømmeblære og kan derfor foretage pludselige stejle dyk
ninger eller opstigninger uden hensyn til trykændringerne, der 
hos fisk med svømmeblære kræver noget længere tid til ju
stering af det indre tryk. 

Kroppen bærer skæl, men de er meget små. Omkring bryst
finnerne er skællene lidt større ligesom hos de nære slægt
ninge, tunfiskene, hvor brystregionen har et panser af større 
skæl. 

Den levende makrel er en meget farvestrålende fisk. Ryg
gen er gulliggrøn og flammet med blåt og har mørkeblå bøl
gede tværstriber, der løber sammen forneden til et mørkt tvær
bånd. På den døde fisk bliver den grønne farve blå. Siderne 
har et udpræget perlemorsskær med rosenrødt og guldglans. I 
øvrigt kan farvetegningen variere en del. Tværbåndene kan 
nedentil være opløst i pletter, en farvevarietet fiskerne kalder 
makrelkonge. 

Makrellen er ca. 30 cm i treårs alderen men kan blive op 
til 50 cm i vore farvande og lidt større længere sydpå. 

Udbredelse Den er udbredt fra Sortehavet og Middelhavet til Island og 
Nordnorge og strejfer i Østersøen undertiden helt op til Fin
land. Allerede ved Bornholm er den dog kun en uregelmæssig 
gæst. 

Den er en pelagisk overfladefisk, der lever i stime, og som 
foretager langstrakte og regelmæssige sæsonvandringer. Om 

Overvintring vinteren tager makrellen ikke føde til sig. Størstedelen af de 
nordlige bestande overvintrer nær bunden i den nordlige Nord
sø og desuden syd og vest for De britiske Øer. Er vinteren 
mild, står der også en del makrel i Skagerrak, og nu og da 
kan enkelte individer fanges i vore indre farvande. Først i 
april-maj, når vandtemperaturen stiger, opsøger makrellen de 
overfladiske vandlag og trækker mod kystnære farvande. Den 
ses først ved Skagen og trækker efterhånden ind i Kattegat. 

Efter overvintringen tager appetitten til med temperatu-



Makrellen er en fremragende svømmer. 

ren. I begyndelsen æder den middelstore planktonorganismer, 
f. eks. vingesnegle, vandlopper og fiskeæg, som den er i 
stand til at filtrere fra med sit gællegitter, mens den svømmer 
afsted med åben mund. 

I juni-juli, undertiden helt ind i august, leger makrellen i det Gydning 

østlige Skagerrak og nordlige Kattegat, idet den opsøger vand-
masser med let nedsat saltholdighed og temperaturer på 11-
14 °. Gydningen foregår ofte tæt ved vandoverfladen, og æg-
gene er pelagiske. 

Ægantallet ligger på 200.-450.000, og æggene måler lidt 
over 1 mm. De klækkes til 4 mm lange larver i løbet af ca. 
en uge, og når deres store blommesæk er spist op, lever den 
nyklækkede yngel af mikroskopiske planktonorganismer nær 
overfladen. 

Efter gydningen strejfer makrellen om i småstimer på næ- Vandringer 

ringsvandringer. Appetitten er nu steget stærkt, og kosten be-
står af småsild, brisling, ungtobis og andre mindre fisk, som 
den overlegne svømmer let fanger med sine små spidse gribe-
tænder. Byttet sluges helt. I løbet af sensommeren bliver ma-
krellen meget fed. De halvgennemsigtige hudfolder, der dæk-
ker øjet fortil og bagtil, fyldes med fedtvæv, og man troede i 
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ældre tider, at den blev blind om vinteren og skjulte sig i hav
bunden. I august-september trækker makrellen atter væk fra 
kysterne og vandrer ud i Skagerrak og Nordsøen. Under van
dringerne udgør den et kærkomment bytte for rovfiskene, 
navnlig tun, sildehaj og pighaj. 

Vækst Væksten er meget hurtig, og ungmakrellen, der overvintrer 
i Skagerrak, måler 10-15 cm den første vinter. Et år gammel 
er ynglen omkring 20 cm, og 3 år gammel bliver den køns
moden og deltager i legen første gang ved omkring 30 cm's 
længde. 

Fiskeri Makrellen fiskes i bundgarn, drivgarn eller med snurpenot 

Makreller. 

og en del tages som bifangst i trawl. Den fanges også stadig 
ved dørgning, hvor mange agnede kroge eller skeblink slæbes 
efter en båd med linerne fæstnet til lange stænger eller tvær
bomme. Også som sportsfisk er makrellen værdsat. 

Det samlede europæiske fangstudbytte ligger på ca. 135.000 
tons årligt. En stor del heraf tages i Den engelske Kanal og 
ved Irland. Danmarks makrelfiskeri ligger på ca. 10.000 tons 
årligt, hvoraf en stor del forsyner hjemmemarkedet. 

Den fede, store makrel er velegnet til røgning, mens ung
makrel navnlig lægges i olie. 



Spansk makrel 

Den spanske makrel, Scomber japonicus, kan kendes fra den Kendetegn 

almindelige makrel på de store skæl foran brystfinnerne og 
på grøn- eller gråblå pletter nedenfor sidelinien. Den har 
svømmeblære i modsætning til almindelig makrel. 

I Atlanterhavet bliver den spanske makrel højst ca. 35 cm 
og vejer da et par kilo. Først i nyeste tid er man blevet klar Udbredelse 

over, at de mange lokalformer af spansk makrel, der er be-
skrevet fra de varmere have f. eks. ved Afrika, Australien og 
Japan, i virkeligheden tilhører samme art. I Atlanterhavet er 
den sjælden nord for Kanalen, i Middelhavet er den alminde-
lig, og den trækker ind i Sortehavet. Som gæst tages den nu 
og da i Nordsøen. 

I levevis minder den meget om makrel, og ved Europa kan 
de to arter træffes i stime sammen. De 1 mm store æg er 
pelagiske og gydes nær overfladen langt fra land. 

Ved Nordvestafrika og i Middelhavet fiskes omkring 3.000 
tons årligt. Større fiskerier i Østasien. 

Tun 

Tunen, Thunnus thynnus. Som andre makrelfisk har tunen en Kendetegn 

række trekantede småfinner ned ad halen bag ryg- og gat-
finnen. Alene dens størrelse i danske farvande udelukker for-
veksling med de øvrige makrelfisk. 

Tunen bliver kun undtagelsesvis over 260 cm svarende til 
ca. 300 kg og en alder på 14-15 år, men tun på ca. 420 kg 
kendes. Den er udbredt i alle varme og varmt tempererede 
farvande kloden over, men forekommer, så vidt det foreløbig 
kan ses, i mange lokale stammer eller racer. Den nordvestat- Mange stammer 

lantiske tunbestand holder sig f. eks. stort set adskilt fra den 
nordøstatlantiske, men mærkningsforsøg har alligevel vist, at 
et lille antal tun årligt strejfer fra den ene bestand over til 
den anden. Den europæiske tun er udbredt fra Nordvestafrika 
og Middelhavet til den norske vestkyst, Kattegat og det nord-
lige Øresund. Sjældent forvilder den sig helt ind i den vestlige 
Østersø. 

Tunen er en fremragende svømmer, der holder til i den 
frie vandmasse, hvor den kan træffes både langt til havs og 
ganske tæt ved kysten. Det er en udholdende vandrefisk, der 
som regel færdes i småflokke tæt ved overfladen. 
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Gydning En stor del af den østatlantiske tun trækker gennem Gibral
tarstrædet i maj-juni for at yngle i det centrale Middelhav, 
men også vest for Gibraltar findes vigtige gydepladser. Æg
gene er pelagiske og meget små. En velvoksen hun på 10 år 
og 160 kg kan gyde 10 millioner æg. Øjenvidner til gydningen 
hævder, at de to køn tumler rundt i vandet nær overfladen 
bug mod bug, mens æg og sæd udtømmes. Der synes med 
andre ord ikke at være tale om en massegydning, hvor en bel 
fiskestime samtidigt gyder, som man kender det fra f. eks. 
mange sildefisk. Muligvis gyder den enkelte hun i flere om
gange med nogle dages mellemrum. 

Opvækst Æggene er pelagiske og klækkes på et par dage. Ynglen 
vokser meget hurtigt. I begyndelsen æder den små plankton
dyr, så går den over til lyskrebs, pelagiske tanglopper, vinge
snegle og larver af sardin, ansjos og blæksprutter. Fisk bliver 
dog hurtigt dominerende på spisesedlen. Tunen har to måder 
at æde på: ungsild og små sardiner sigter den ligefrem ud af 
vandet med sit veludviklede gællegitter ved at svømme frem og 
tilbage gennem stimerne med åbent gab. Drejer det sig der
imod om større velsvømmende byttedyr som makrel, hornfisk 
eller storsild, ser man ofte flere tunfisk gå til et morderisk fæl
les angreb. Med voldsomme kast og haleslag bedøver og læ
derer de utallige af de tætsvømmende byttedyr, for så i ro og 
mag at fortære de hjælpeløse ofre. Når måltidet er tilende, 
indhenter de overlegne svømmere med lethed den flygtende 
stime. Maveundersøgelser har vist, at tunen lejlighedsvis også 
jagter på noget større dybde, hvor den æder rødfisk, sortmund 
og andre fisk. 

I 3-4 års alderen er tunen kønsmoden. Den er nu 90-120 
cm, vejer 14-27 kg og går til gydning første gang. 

Vandringer Tunens vandringer er vidtstrakte og regelbundne. Efter gyd-
ningen er tunen mager og sulten. Fra det relativt fiskefattige 
Middelhav trækker en mængde tun nordover lokket af stadig 
rigere måltider på sild og makrel. De største tun vandrer 
længst, og det er netop dem, der gæster Vestnorge i juli, som 
trækker ind i Nordsøen, og som når Kattegat og Bælterne i au
gust-oktober. 

Fiskeri Antallet af tun, der når vore indre farvande, er svingende 
fra år til år. I slutningen af 40'erne var der mange tun, og 
sportsfiskeriet nåede internationalt format. I 50'erne svigtede 
tunen, men i 1961 blev der alene i Øresund fanget over 29 
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tons tun med en gennemsnitsvægt på 235 kg i løbet af den 
korte sæson. Tunen holder sig ofte tæt ved fiskerbåde, der ha
ler redskaber ind, for at æde de fisk, der falder fra maskerne. 
Fiskerne sætter så krog eller skyder tunen med harpungevær. 
En del tun fanges tilfældigt i bundgarn, men egentligt tunfi
skeri foregår med langliner eller f.eks. ved Norge med en spe
ciel let og stormasket snurpenot, der lægges om tunfiskestimen. 

Når vandet om efteråret køles ned til 10-12°, trækker tu
nen atter sydover, og vinteren tilbringes i farvandene omkring 
Azorerne. 

Kødet er rødbrunt, blodrigt og velsmagende. Det hænger 
sammen med tunens store svømmepræstationer, der kræver 
kraftig blodforsyning til musklerne. Dens høje stofskifte giver 
den en kropstemperatur, der ligger 2-3° højere end det om
givende vands. 

Thunnin 

K e11deteg11 Thunninen, Euthynnus alletteratus, er en lille tunfisk med 
lang, bagtil lav rygfinne og uden påfaldende lange brystfinner. 
På forkroppen har den et panser af skæl, mens resten af 
kroppen er skælløs. Issen og den forreste del af ryggen er me
get mørke, bagtil er ryggen blå med uregelmæssige mørke li
nier. Sider og bug er sølvhvide uden stribning, men mellem 
bryst- og bugfinner har den ofte nogle få sorteblå pletter. 

Den bliver højst 90 cm og kan veje op til 15 kg. 
Udbredelse Den er udbredt i tropiske og tempererede farvande over 

hele jorden, med mindre man, som nogle forskere gør det, 
regner den indopacifiske form for en særlig art. 

Småflokke strejfer en sjælden gang op i Nordsøen, og den 
er taget i Skagerrak, Oslofjord og langs den svenske Kattegats
kyst til det nordlige Øresund, hvor den er fanget ved Humle
bæk, Limhamn og i bundgarn ved Kalveboderne. 

Det er en udpræget kystform, der jagter sardin, hestemakrel 
og andre stimfisk. Ved Vestafrika er den genstand for fiskeri. 

Bugstribet bonnit 

K e11deteg11 Den bugstribede bonnit, Katsuwonus pelamis, der vel egentlig 
burde kaldes ægte bonnit, kendes let på bugsidens 4-7 regel
mæssige sortebrune længdebånd. På ryggen er den stålblå ofte 
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TUN-THUNNIN-BONNIT- PELA M JD E 

med stærkt grønligt skær over brystfinnerne. Den bliver ca. 
80 cm svarende til 6 kg. 

Bonniten er kosmopolit i verdenshavenes varme dele, men Udbredelse 

mindre talrig i Atlanterhavet end i Det indiske Ocean og 
Stillehavet. Den kommer som sommergæst til Middelhavet og 
Vesteuropa, når sjældent op i Nordsøen og er kun nogle få 
gange taget ved den svenske kattegatskyst. 

Det er en pelagisk og udpræget oceanisk tunfisk, der sjæl
dent kommer ind på lavt vand. Den er særlig talrig, hvor 
planktonproduktionen er høj, og hvor der derfor er mange 
sildefisk. 

Bonniten er den Økonomisk vigtigste tunfisk. I Atlanterha- Fiskeri 

vet fiskes den navnlig ved Marokko, men ellers er det navn-
lig Japan, der udnytter den. Den fiskes mest med stang, ellers 
med langliner, og udgør op til 45 procent af verdensudbyttet 
af tunfisk. 

Rygstribet pelamide 

Den rygstribede pelamide, Sarda sarda, kendes på rygsidens Kendetegn 

karakteristiske skråstribning, der består af 7-20 mørke læng-
debånd. 

Den kan blive ca. 70 cm, men er som regel mindre. Den 
er udbredt over hele Det atlantiske Ocean fra ca. 30° sydlig 
bredde til New Foundland og Sydvestnorge. Fra Middelhavet 
trækker den ind i Sortehavet. Mindre stimer kan gæste Nord
søen i sommertiden, og nu og da er enkelte omstrejfere eller 
småflokke nået til vore indre farvande, hvor de er havnet i 
bundgarn. 

Den rygstribede pelamide har sin hovedudbredelse vest for Udbredelse 

Gibraltar. Den er en pelagisk stimfisk og rovfisk, der over-
vejende lever af sardin, hestemakrel, unge muller etc. 

Gydningen finder sted ved Nordafrika og i Sortehavet i pe- G ydning 

rioden april-juli. Æggene er pelagiske og gydes nær overfladen. 
Når gydningen er overstået, splittes de store gydestimer op i 
mindre enheder, der trækker langt omkring på næringsvan-
dringer. Den rygstribede pelamide foretrækker vandtempera-
turer på mindst 15°. 

Den fiskes flere steder i Middelhavet og har nære slægt
ninge af fiskerimæssig betydning i Det indiske Ocean og de 
sydøstasiatiske farvande. 

Rygstribet pelamide 
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Ustribet pelamide 

Ke11deteg11 Den ustribede pelamide, Orcynopsis unicolor, kan kendes fra 
de øvrige små tunfisk på, at rygfinnen ikke er høj og tilspidset 
fortil og på, at kroppen er uden striber og pletter. Den er 
mørk, stålblå på ryggen, sølvhvid mod bugen. Skællene er 
små og utydelige. 

Bliver ca. 70 cm og sjældent over 3 kg. 
Udbredelse Den er udbredt i Middelhavet og ved Afrikas nordvestkyst 

til Senegal. Den strejfer op i Den biscayiske Bugt og er sjæl
dent nået helt til Nordsøen. Fanget i Oslofjord og udfor Strøm
stad. 

Man regner med, at den lever på noget dybere vand end 
de øvrige tunfisk. Den optræder ingen steder særlig talrigt, og 
den hører til de arter, hvis biologi er meget dårligt kendt. Ved 
Marokko tages den som bifangst under fiskeri efter andre 
tunarter. 

Auxide 

Ke11deteg11 Auxiden, Auxis thazard. Blandt de ntindre tunfiskearter, der 
sjældent gæster vore farvande, kan man kende auxiden på, 
at der er stor afstand mellem de to rygfinner. Den har et ret 
stort panser af store skæl på forkroppen, og det når på ryg
siden bag om første rygfinne. Resten af kroppen er nøgen. 

R yggen er mørk blågrøn, siderne over sidelinien er blå med 
mørke, bugtede bånd og pletter. Bugen er sølvhvid. 

Bliver 50-60 cm. 
Udbredelse Det er en oceanisk kosmopolit opdelt i lokale bestande, der 

foretager sæsonbestemte næringsvandringer i kystnære far
vande. Den er knyttet til de varme himmelstrøg. Den findes i 
Middelhavet, og sent på sommeren vandrer småstimer op i 
Den biscayiske Bugt på jagt efter sardin og ansjos. Sjælden i 
Nordsøen, hvor den kan optræde i makrelstimerne, og kun ta
get en enkelt gang ved Skagen og ved Kullen. 

Sværdfisk 

Kendetegn Sværdfisken, Xiphias gladius. Denne store fisk med den sværd
formede forlængelse af snuden kan ikke forveksles med andre 
fisk i vore farvande. Den hører til en særlig familie indenfor 
makrelfiskene, der kun omfatter denne ene art. 



Sværdfisk strandet ved Humlebæk. 

Sværdfisk er ofte 2-3,5 meter lange svarende til en vægt på 
60-150 kg. Fra Stillehavet kendes dog eksemplarer på ca. 5 
m og op til 600 kg. Sværdet, der er dannet af de stærkt for
længede overkæbeben, udgør som regel ca. en trediedel af 
totallængden. 

Af kropsform og farve minder den om tunfiskene. Den er 
sorteblå på ryggen, gråblå på siderne tonende over i sølvgråt 
mod bugen. Hos unge sværdfisk er der kun en lang rygfinne, 
der er højst fortil, men med alderen forsvinder hele det mid
terste parti, idet finnestrålerne dækkes af huden. Kun den 
karakteristiske høje forreste del af rygfinnen bevares hos den 
fuldvoksne sværdfisk foruden en lille rest af den allerbageste 
del. 

Sværdfisken er verdensborger i alle oceaners varme og tern- Udb redelse 

pererede dele. I Middelhavet er den meget almindelig. Den 
gæster årligt Nordsøen sensommer og efterår, men det drejer 
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sig næsten altid om ganske få eksemplarer. Strejfere er rap
porteret helt op til Nordnorge. Fra Nordsøen forvilder den sig 
undertiden ind i danske farvande. Her strander den gerne 
eller havner i et bundgarn, som den ofte ødelægger eftertrykke
ligt under sine forsøg på at slippe ud. I 1938 blev der fanget 
en sværdfisk helt oppe ved Finland. Fra vore indre farvande 
foreligger talrige fund f. eks. fra Odense fjord, Isefjorden, 
Korsør, Kalundborg, Stevns, Guldborgsund. Største danske ek
semplar målte knapt 3 m. 

Sværdfisken er en udpræget oceanisk overfladefisk, der er 
helt uvant med at færdes på lavt vand i lukkede farvande som 

Føde de danske. Den vides at kunne dykke til 5-800 meters dybde 
på jagt efter dybhavsfisk, men normalt forfølger den stimerne 
af makrel, hornfisk og sild på samme måde som tunen. Det 
er en stærk og udholdende svømmer, der tilbagelægger store 
distancer under sine vandringer. 

Sværdets betydning er ikke ganske klar, men iagttagelser 
tyder på, at den ligesom rævehaj og tun slår voldsomt omkring 
sig i tætte fiskestimer, hvorved mange fisk såres eller dræbes, 
så sværdfisken kan få sin sult stillet i ro og mag. 

På basis af materiale indsamlet af de danske Dana-ekspe
ditioner bar man kunnet fastslå, at sværdfisken gyder i den 
sydlige del af Sargassohavet i februar-april, og at der også 
foregår gydning i Middelhavet noget senere, i juni-august. 
Gydningen foregår tilsyneladende kun ved vandtemperaturer 
på mindst 23-24 °. Æggene, der er knapt 2 mm store, er pela
giske, og efter klækningen søger larverne op i de øverste 
vandlag, hvor de lever af planktonorganismer. Væksten er 
meget hurtig, og de små sværdfisk er ualmindelig glubske rov
dyr, der meget hurtigt er istand til at æde andre fiskeunger 
eller yngre brødre, der er næsten ligeså store, som de selv. 

Efter gydningen foretager forældrene vidtstrakte nærings
vandringer bl. a. til de nordligere breddegrader. 

Fiskeri Sværdfisken tages som tilfældig bifangst navnlig under line-
fiskeri efter tun. Kun i Middelhavet og i Nordvestatlanten ved 
kysterne af USA og Canada er den genstand for specielt 
fiskeri. Ligesom sine slægtninge sejlfiskene, der bar kortere, 
runde spydlignende næb, er den kendt for sin vildskab, når 
den kroges, og mange pålidelige beretninger vil fortælle, hvor
dan sværdfisken kan rende sin spidse snude gennem bordene 
på en jolle. 



Slimfiskegruppe 

Denne underorden af de aborreagtige fisk omfatter mange 
familier og en masse arter over hele jorden. Det er fælles for 
medlemmerne, at bugfinnerne - hvis de overhovedet findes -
er meget små og sidder på struben helt fremme foran bryst
finnerne. Kroppen er langstrakt og sammentrykt, huden nø
gen eller med meget små skæl og stærkt slimet. 

Slimfisk 

Arterne hos denne familie har kun en lang rygfinne og fri 
halefinne. De er butsnudede med afrundet forhoved. 

De fleste af dem er små bundfisk, og mange hører hjemme 
på lavt vand i algezonen. 

Buskhoved 

Buskhovedet, Chirolophis galerita, kendes på, at der er to Kendetegn 

par grenede, sorte eller røde hudlapper over øjnene. Kroppen 
er langstrakt med mikroskopiske skæl. Hos gamle hanner bæ-
rer den forreste del af den lange rygfinne gullige hudved-
hæng. Den er gulbrun med mørk marmorering og bliver sjæl-
dent over 15 cm. 

Den er udbredt fra kanalkysterne til Island og Nordnorge Udbredelse 

og findes langs Sveriges kattegatskyst. Den tages nu og da i 
Øresund, sjældnere i Bælterne eller den sydvestlige Østersø. 

Buskhovedet lever som bundfisk i vegetationen af alger på 
stenrev eller klippebund, gerne på 10-20 m's dybde, hvor 
den æder orme og mindre krebsdyr. 

Gydetiden falder om efteråret, og æggene afsættes på sten 
og alger. De klækkes i november-december, og ynglen lever 
pelagisk i tre måneder, inden den slår sig ned nær kysten. 

Spidshalet Langebarn 

Det spidshalede Langebarn, Lumpenus lampretaeformis, er åle- Kendetegn 

slank, med meget små bugfinner. Gatfinnen udgør to trediedele 
af fiskens totallængde. Halefinnen er tilspidset. 

Den er gulbrun med mørke pletter, der undertiden danner 
8- 9 tværbånd. Bugen er gullighvid. I danske farvande bliver 
den ca. 30 cm, ved Norge 40 cm. 

Buskhoved 
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Udbredelse Det er en koldtvandsform med hovedudbredelse i Barents
havet, ved Norge, Island og i grønlandske farvande. Den findes 
også ved Skotland, i den nordlige Nordsø og Skagerrak, men 
er sjælden i Kattegat. I hele Østersøen er den derimod meget 
almindelig, og det må antages, at bestanden her er et levn fra 
slutningen af sidste istid. 

Langebarnet lever på den bløde bund i 50-200 m's dybde. 
Den gyder om vinteren, og æggene afsættes på bunden. De 
pelagiske unger findes tæt ved overfladen i forårsmånederne 
og går over i bundstadiet i juni måned. Føden består af små 
orme og krebsdyr. Kønsmodenhed nås efter knapt 3 år ved 
omkring 20 cm. 

L angebarnet er uden direkte økonomisk betydning, men 
den er talrig og udgør en vigtig føde for mange bundfisk, 
navnlig for torsken. 

Plettet Langebarn 

Kendetegn Det plettede langebarn, Lumpenus maculatus, ligner det spids
halede langebarn, men kendes på, at halefinnen er lige af
skåret. Gatfinnen måler kun godt halvdelen af fiskens total
længde. Den er grågul med gråbrune pletter, der ofte flyder 
sammen til 4-6 uklare tværbånd. Længden er højst 20 cm. 

Udbredelse Udbredelsen er nordlig, og sydgrænsen går ved Skotland, 
den nordlige Nordsø og Skagerrak. I det dybe Kattegat er den 
en sjælden gæst. 

Den lever på blød bund og dybt vand og svarer i levevis 
til det spidshalede langebarn. 

Tangspræl 

Kendetegn Tangsprællen, Pholis gunellus, kendes på den langstrakte bånd
formede krop med det lille hovede og på de 9-13 sorte plet
ter omgivet af hvide ringe, der findes ved grunden af den 
lange lave rygfinne. 

Den er marmoreret med mørkebrune tegninger på smudsig
gul bundfarve. Bugen er gullig. Den kan blive 25 cm. 

Udbredelse Tangsprællen er udbredt fra Hvidehavet til den franske At-
lanterhavskyst og over Island til Sydgrønland og Nordøstame
rika. Den findes overalt i vore farvande og i Østersøen til 
Sydfinland. 



Ta11gsprælle11 hprer hjemme i a/gezo11e11 ved kysterne. 
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Den fører en temmelig skjult tilværelse i algebevoksninger
ne og ålegræsset langs kysterne og træffes sjældent på dybder 
over 30 m. Yngletiden falder i november-januar. Æggene er 
store og måler 2 mm. De gydes i klipperevner eller under 
sten og muslingeskaller, og ægmassen formes til en kugle, ved 

Se side 55 at hunnen og undertiden også hannen snor kroppen om den. 
I tiden indtil klækningen bevogtes ægkuglen omhyggeligt mod 
krabber og andre ægrøvere, fast omklamret af en af foræl
drene. 

Larverne er pelagiske i nogle uger og søger først lavt vand 
ved kysterne, når de er 3 cm. I algebæltet lever tangsprællen 
af tanglopper, vandlopper og små orme. 

Den er uden økonomisk betydning. 

Ålekvabbe 

Familiens arter er ålelignende med lang ryg- og gatfinne, der 
forenes ved halespidsen uden at danne nogen egentlig hale
finne. 

Ålekvabbe 

Kendetegn Ålekvabben, Zoarces v1v1parus, har en slank, ålelignende 
krop med svagt udviklede bugfinner og lang ryg- og gatfinne, 
der løber ud i et med halefinnen. Den bageste del af ryg-

Alekvabben er alm indelig i alle danske f jorde. 



Alekvabbe11 er ungefpdende og gilr drægtig i fire milneder. 

finnen har en udskæring med korte pigstråler. Huden er meget 
slimet og skællene mikroskopiske. 

Den er gulliggrøn eller brunlig på ryggen med mørkebrune, 
nedadtil todelte tværbånd over ryg og rygfinne og med til
svarende tværbånd på siderne. Bugen er gul. 

Den bliver sjældent over 30 cm, men kan være op til 50 cm. 
Ålekvabben er udbredt fra Hvidehavet til Bretagnes kyster; Udbredelse 

den hører til de almindeligste fisk overalt i de danske kyst-
farvande og findes i hele Østersøområdet. 

I alle vore fjorde findes mere eller mindre stationære be
stande af ålekvabber, der lever som bundfisk i bevoksninger
ne af ålegræs og blæretang. Om sommeren holder den til på 
ganske lavt vand, hvor den har sin hovedaktivitet om afte
nen og om morgenen. Den lever af vegetationens småsnegle 
og tanglopper og tager også muslinger og orme fra bunden. I 
vore brakke fjorde er larver af dansemyg vigtig føde. 

Ålekvabben hører til vore få ungefødende fisk. Kønsåb- Forplantning 

ningen sidder på en tap hos begge køn, og der foregår en 
ægte parring, hvorunder æggene befrugtes inde i hunnen. Par-
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ringen finder sted sent på sommeren, og hunnen går drægtig 
i omtrent fire måneder. En hun kan alt efter størrelsen inde
holde 30-400 unger, og hunnens bug bliver stærkt opspilet i 
tiden mod fødslen. Ungerne er 35- 55 mm lange ved fødslen, 
og ligner de voksne. De optager straks de voksnes levevis og 
holder til på lavt vand, hvor de i begyndelsen æder vand
lopper, små børsteorme og snegleyngel. Væksten er ret hur
tig. Allerede 2½ år gamle er de kønsmodne ved 20-30 cm. 

Ålekvabben findes næsten altid som bifangst i åleruserne. 
Store ålekvabber sælges flåede og behandles som ål; mindre 
individer bruges til agn eller som minkfoder. Benene er grønne 
som hos hornfisken af et uskadeligt farvestof. 

Vahl's ålebrosme 

Kendetegn Vahl's ålebrosme, Lycodes vahli, ligner en ålekvabbe. Bugfin
nerne er reducerede til et par trådagtige vedhæng, der sidder 
helt fremme på struben. Ryg-, hale- og gatfinne danner en 
sammenhængende bort om kroppen, men rygfinnen har ingen 
indskæring bagtil som hos ålekvabben. 

Unge dyr er spættede med mørkebrune tværbånd, der op
løses til en uregelmæssig marmorering hos de ældre. Forrest 
har rygfinnen 1- 3 mørke pletter. Bugen er smudsighvid. 

Hos os bliver den ikke over 20 cm, i arktiske farvande 
højst 40 cm. 

Udbredelse Den er en højnordisk fisk udbredt langs Norges kyst, ved 
Island, Grønland og Newfoundland og ·med sydgrænse i Ska
gerrak og det nordøstlige dybe Kattegat. 

Som de øvrige ålebrosmer er den en bundfisk på blød bund, 
der trives bedst ved temperaturer på 0-5°, og som findes på 
dybder fra ca. 65 m til over 500 m. Her lever den af slange
stjerner, børsteorme, krebsdyr og muslinger, og da den er ret 

Føde talrig, er den selv en vigtig føde for sorthaj, pighaj, lange, 
brosme, helleflynder og andre fisk, der holder til på fastlands
skrænterne. 

I Skagerrak leger den i juli-oktober. Æggene er meget store 
og måler 4,5 mm, og ægantallet er tilsvarende lavt, højst 30-
90. Æggene aflægges på bunden. De langstrakte larver ken
des på 8-10 sortebrune tværbånd. 

Den er en hyppig bifangst under trawling på dybt vand i 
Skagerrak efter dybhavshummer og rejer, men anvendes ikke. 

Vahl's å/ebrosme 
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Sars' ålebrosme 

Sars' ålebrosme, L ysenchelys sarsi, er en mindre, endnu slan- Kendetegn 

kere art end Vahl's ålebrosme, af længde og tykkelse som en 
blyant. Den er gråsort på ryggen, gulhvid på bugen. 

Den findes langs Norges kyst og i det dybe Skagerrak på 
150-600 m. 

Dens levevis er ufuldkomment kendt. Den er ikke så al
mindelig på rejefelterne i Skagerrak som Vahl's ålebrosme. 
Den overses dog let og undslipper gennem maskerne på de 
fleste redskaber. 

Havkatte 

Hos havkattene er tandsættet voldsomt udviklet, og det er ho
vedformen og tandsættet, der har givet familien navn. 

Det er nordlige fisk og de største indenfor slimfiskegruppen. 

Havkat eller søulv 

Havkatten eller søulven, Anarhichas lupus, har en ret lang, Kendetegn 

kraftig krop med tydeligt afsat halefinne, der ikke løber sam-
men med den lange ryg- og gatfinne som hos ålekvabben. 
Hovedet er afrundet fortil, og det store gab har usædvanlig 
kraftige tænder. 

Den er oftest grågrøn med mørke gråbrune tværbånd på 
siderne og lysere bug, men det er meget almindeligt at fange 

Havkallen er en 
bundfisk, der 
lever af blpddyr. 
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eksemplarer, der er næsten helt sorte_ eller bar sorte netteg
ninger på rødbrun bundfarve. 

Den er ofte 50- 60 cm og vejer omkring 2 kg men kan 
blive helt op til 1,2 m. 

Udbredelse Havkatten er udbredt fra Nordnorge til Den pyrenæiske 
Halvø, findes ved Island og Sydgrønland og langs den nordøst
amerikanske kyst til Kap Cod. Den er almindelig i Nordsøen 
og Skagerrak og fanges jævnligt i Kattegat, navnlig i de dybe 
østlige dele og i Øresund. Den er sjælden i Bælterne og den 
vestlige Østersø. 

Den er en bundfisk på 20-200 m vand, hvor den kan findes 
på al slags bund, måske dog med forkærlighed for stenrev og 
klippegrund, hvor der er mulighed for skjulesteder. Skønt dens 
tandudstyr leder tanken hen på en rovfisk, er havkatten kun 

Fpde lejlighedsvis fiskeæder. Dens egentlige kost er tykskallede 
bløddyr som molboøsters og konksnegle, samt krabber, ere
mitkrebs og søpindsvin. Dens tandsæt består forrest af let 
krummede kegleformede gribetænder og bagtil af knudefor
mede, afrundede knusetænder, og med dette udstyr kan den 
udnytte fØdedyr, som andre fisk må opgive. Tænderne slides 
stærkt, og i tiden umiddelbart før ynglesæsonen skifter hav
katten tænder. 

Gyd11i11g Gydningen finder sted om efteråret eller i løbet af vinteren. 
Æggene er 5-6 mm store, og de aflægges i klumper på hav
bunden. Da æggene er usædvanligt store, er ægantallet, 3.000-
24.000, lavt, når man tager havkattens størrelse i betragtning. 
De gule ægklumper er to måneder om at klækkes, og lar
verne er 18 mm med en stor blommesæk, der holder dem på 
gratis kost yderligere 3-4 måneder. Først når blommemassen 

Havkat1e11 sælges //tiet som • koteletfisk«. 



HAVKAT - BLÅ HAVKAT-SNYLT EF ISK 

er fortæret, søger larverne op i planktonet, hvor de gennem
løber en pelagisk fase, inden de går over i bundstadiet og 
optager de voksnes levevis. 

Havkatten er en værdifuld bifangst ved linefiskeri, og der Fiskeri 

tages også mange i bundtrawl og med snurrevod. Kødet er 
velsmagende, men fiskens udseende så uheldigt, set fra et 
husmoderligt synspunkt, at man har måttet anvende psykolo-
giske salgsmetoder for at bringe denne udmærkede spisefisk 
på markedet. Den sælges flået - uden hoved - under navnet 
koteletfisk, eller i England som klippelaks. Herhjemme fiskes Koteletfisk 

1.200 tons årligt. 

Blå havkat 

Den blå havkat, Lycichthys denticulatus, er en blåsort slægt- Kendetegn 

ning af havkatten. Det er en arktisk art med hovedudbre-
delse i Barentshavet, ved Nordisland og i Davisstrædet ved 
Grønland. Et par gange er den taget i Skagerrak, men den må 
betragtes som en yderst sjælden gæst. Den kan blive 1,5 ru og 
holder til på den bløde bund i 300-600 m's dybde. 

Den blå havkat er et bunddyr, der ligesom havkatten lever 
af tykskallede bløddyr og krebsdyr. I sin øvrige levevis min
der den om havkatten. Set fra et fiskerimæssigt standpunkt, 
er den nærmest et skadedyr, fordi dens kød er for løst og 
vandet til at kunne anvendes, samtidig med at den skader 
langlinefiskerierne ved at bide på helleflynderkrogene. 

Snyltefisk.familie 

Familien omfatter små åleagtige havfisk, der lever på ret stor 
dybde. De fleste arter er tropiske eller subtropiske, og mange 
af dem tager ophold i andre dyr. En enkelt art er taget i 
den nordlige Nordsø. 

Snyltefisk 

Snyltefisken eller Fierasfer, Carapus drummondi, er åleslank Ke11dereg11 

med lang tynd og spids hale. Både ryg- og gatfinne er meget 
lange og forenede ved halespidsen. Gattet sidder helt fremme 
på struben. Bugfinner og skæl mangler. Kroppen er halvgen-
nemsigtig. Den kan blive 30 cm. 
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Udbredelse Hovedudbredelsen ligger i Middelhavet, men den forekom
mer desuden spredt op langs Europa til Nordsøen. Den er taget 
ved Shetlandsøerne, udfor Bergen og Stavanger og på skrå
ningerne til Den norske Rende vest for Skagen. 

Levevis Snyltefisken lever en meget skjult tilværelse, idet den tager 
ophold i søpølser på 100-400 m's dybde. Når den har opsøgt 
en søpølse på havbunden, undersøger snyltefisken den om
hyggeligt, finder anus med snuden og bøjer derefter kroppen 
som et omvendt U og stikker halespidsen ind i søpølsen. Med 
vrikkende bevægelser skubber den sig baglæns helt ind i sø
pølsens vandlunger, et par store forgrenede sække, der står i 
forbindelse med anus, og som søpølsen anvender ved sit ån
dedræt. 

Snyltefisken tilbringer dagtimerne i søpølsens vandlunger, 
hvor vandfornyelsen er tilstrækkelig stor til dens egen iltopta
gelse. Om natten kan den forlade sin vært på kortere ekskur
sioner, eller den kan nøjes med at stikke hovedet og forkrop
pen ud for at snappe smådyr på havbunden. Meget hensigts
mæssigt sidder anus på struben, så snyltefisken blot behøver 
at stikke hovedet udenfor, når den skal kvittere sine ekskre
menter. 

Undertiden tager op til syv snyltefisk ophold i samme sø
pølse, og det hænder, at vandlungerne sprænges, så fiskene 
reelt lever i krophulen på søpølsen. I almindelighed synes 
værten ikke at lide skade på grund af de ubudne gæster. Det 
formodes, at snyltefisken finder sine husværter ved at være 
følsom overfor de svage vandstrømme, der stammer fra sø
pølsernes åndingsbevægelser. 

Gydning Man ved intet om snyltefiskens gydning. Meget nærstående 
arter har pelagiske æg, der driver rundt indesluttede i en cy
linderformet slimmasse, der efterhånden opløses. Hos larverne 
er den forreste finnestråle omdannet til et langt trådagtigt 
vedhæng med bladformede hudlapper. Larverne findes jævn
ligt i Nordsøens plankton. 

Alfabetisk register til de to bind med fisk findes bind 5 . 
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