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Opdræt af dyndsmerling i Danmark 

Af Henrik Carl og Bernt Rene Voss Grimm 

Dyndsmerlingen (Misgurnus fossilis) regnes 
som den sjældneste af Danmarks naturligt fore
kommende ferskvandsfisk. Den kendes kun fra 
nogle forholdsvis få steder i Sønderjylland, og 
antallet af fangster er gået stærkt tilbage, siden 
fagkundskaben først i 1900-tallet blev klar over 
dens eksistens herhjemme. I vore dage er den 
sandsynligvis helt forsvundet fra de fleste af de 
tid I igere levesteder, og selv i Sønderjyllands 
Vidå-system, hvor arten tidligere har haft sin 
hovedudbredelse, regnes den som udryddelses
truet. Også i andre dele af udbredelsesområdet 
er den gået tilbage, og den optræder på EUs 
habitatdirektiv til bevarelse af plante- og dyre
arter og Bernkonventionens liste 3 over beskyt
tede europæiske dyr og deres levesteder. 

I forbindelse med projektet "Atlas over dan
ske ferskvandsfisk" blev der gjort en stor ind
sats for at opspore tidligere fangster, og projek
tets ansatte brugte også lang tid på at fiske efter 
dyndsmerlinger på de tidligere fangstlokaliteter. 
Det lykkedes kun at fange to individer (i Sølsted 
Mose nord for Tønder i 2008), hvilket bekræfte
de de bange anelser om, at arten var tæt på at 

uddø. 1 forbindelse med målrettet fiskeri i 2012 
blev forekomsten i mosen heldigvis bekræftet 
med et par fangster, hvilket har givet håb om, at 
man stadig kan nå at redde dyndsmerlingen fra 
at uddø herhjemme. 

Metoder til ophjælpning af bestanden 
Den væsentligste årsag til tilbagegangen er re
duktionen af egnede levesteder. Tidligere var 
Sønderjylland dækket af store moseområder, 
der udgjorde dyndsmerlingens primære leve
steder. Moserne er for størstedelen omdannet 
til landbrugsjord for flere generationer siden, og 
levestederne er reduceret til de grøfter, der blev 
gravet under dræning af jorden. Grøfterne ren
ses maskinelt med jævne mellemrum, hvilket 
gør dem til et meget usikkert og omskifteligt 
miljø. For at bevare arten er det derfor af stor 
vigtighed, at man beskytter de få tilbageværen
de kendte levesteder. I Sølsted Mose, som i pe
rioder har været i fare for at tørre ud, er ejerne 
heldigvis langt fremme med planer om at hæve 
vandstanden, så fiskene får mere plads og mu
lighed for at sprede sig fra et mosebassin til et 

Voksne dyndsmerlinger 
i akvariet på Hvilested 
Dambrug. 



Fa dage gammel dyndsmerling sidder fastsuget til en 

vandplante. 

andet. Foruden at sikre der er vand nok, er det 

også vigtigt, at grødeslåning/oprensning i kana

ler, åer og grøfter foretages meget varsomt, da 

grøden bruges som substrat for æggene og er 

opholdssted for ynglen. 

Man kan som en ekstra hjælp til dyndsmer

lingen overveje at fjerne de rovfisk (fx gedder 

og ål), der regnes som de største trusler mod 

overlevelsen. Selv om ålen også regnes som kri

tisk truet, er den langt mere almindelig end 

dyndsmerlingen. Under alle omstændigheder 

bør man ikke udsætte ål på de lokaliteter, hvor 

dyndsmerlingen findes. 

Endelig kan man opdrætte og udsætte 

dyndsmerlinger, som man tidligere har gjort for 

at redde bl.a. snæblen og stadig gør med fx laks, 

ørreder og ål. Foreløbige resultater baseret på 

tyske fisk viser, at det godt kan lade sig gøre 

at opdrætte dyndsmerlinger i fangenskab med 

forholdsvis simple metoder. 

Opdrættets spæde start 
På Hvilested Dambrug nær Kolding er de første 

skridt mod et opdræt af dyndsmerlinger taget 

på privat initiativ af fiskemesteren. I november 

2009 fik han fire dyndsmerlinger fra et område 

nær Helmstedt i Tyskland. Der var tale om vild

fisk, som blev placeret i akvarier i et uopvarmet 

kælderrum, hvilket gav fiskene en naturlig års

tidsvariation med vintertemperaturer helt ned til 

frysepunktet. 

I foråret 2010 var der ikke tegn på, at fiskene 

ville gå i leg, og intens søgen efter viden derom 

fortalte, at det er meget svært at få dyndsmer

linger til at formere sig i akvarier. Egentligt 

opdræt med udsætning for øje foregår få steder 

i Europa, hvor der arbejdes med kunstig mod

ning med hypofyser fra andre karpefisk. I Tysk

land findes nogle få opdræt, hvor der udsættes 

moderfisk i damme. Udbyttet er dog svingende, 

og forekomst af nye individer kan udeblive flere 

å r i træk. 
Hvilesteds fiskemester fik kontakt til Jan 

Kemnitz (leder af " Fischzucht Kemnitz") i 

Aukrug nær Hamburg, der bl.a. opdrætter dynd

smerlinger men med svingende succes. Han 

delte velvilligt sin viden om deres biologi, men 

han var skeptisk mht. opdræt i akvarier. De før

ste dyndsmerlinger fra Aukrug blev hentet hjem 

til Hvilested i 20 I 0, men den følgende vinter 

En 8 dage gammel dyndsmerling med de karakteristiske 

ydre gælle1: De forsvinder igen i label affo dage. 



døde fiskene pga. et voldsomt angreb af fiske
dræberen Jchthyophthirus multifiliis. 

Et nyt forsøg 
I 2011 hjem toges nye voksne individer. Hun
nerne var pænt tykke først på sommeren, og det 
sås ofte, at hannerne jagede dem, men egentlig 
leg fandt ikke sted. Forsøg med recirkulering 
af vandet, samtidig med at temperaturen blev 
hævet, gav atter mere aktivitet, men uheldet var 
ude, og der opstod problemer med den parasiti
ske furealge Oodinium. Mange af fiskene tabte 
sig, men de var i god foderstand igen, da de gik 
vinteren i møde. 

I maj 2012 skete der endelig noget. To han
ner og en hun blev flyttet til et mindre akvarium, 
og allerede efter et par dage sås stor aktivitet, 
hvor fiskene svømmede uroligt frem og tilbage. 
På tredjedagen sås enkelte parringer ved en 
temperatur på kun 11 grader (litteraturen hæv
der, at der kræves mindst 19 grader). Efter hver 
parring gik den anden han desværre straks i 
gang med at æde æggene. Kun otte æg blev red-

Solsted Mose nord for 
Tonder er el at de sidste 
naturlige le1•estede1: Der 
er ikke megel \'Ond, og de 
fles/e dyndsmerlinger fin
des i mosens afl'011di11gs
ka11ale1: 

det, hvoraf to klækkede ved ca. I 00 graddage 
(I 0 dage ved ca. I 0 grader). Først i august op
levedes igen aktivitet, der lignede lyst til leg, 
men denne udeblev. Der skete ikke yderligere 
noget i 2012. 

Opdrættet flyttede udendørs 
Vinteren i akvarierne mindede om en naturlig 
vinter med tynd is i de koldeste perioder. I maj 
2013 besluttede man, at videre forsøg på at op
nå leg skulle foretages i udendørs opstillede 
akvarier, så lys og temperatur blev så nær det 
naturlige som muligt. Et akvarium blev hjem
sted for en han og en hun. Efter små to uger var 
der endelig leg om dagen. Parringerne begyndte 
ved 15 grader, og da legen efter nogle timer var 
overstået, var temperaturen 19 grader. Hver par
ring skønnedes at give omkring 30 æg, hvoraf 
mange hurtigt blev ædt af de legende fisk. Godt 
80 æg kunne reddes med pipette og udlægges i 
et akvarium for klækning. 

Nu var der endelig resultater at bygge vide
re på. Inspireret af Kemnitz' karpeopdræt, hvor 

Mange af dyndsmerlin
gens oprindelige leveste
der forsvandt, da man af
vandede jorderne i So11-
de1:Jyf!and i forste halvdel 
af I 900-1afle1. Her vises 
gravearbejde! ved Bon
derby So. 



Upig111e111ere1 larl'e af dynd
smerling med blommesæk 5 
limer efter klækningen. 

dammene får lov at gro til, før moderfiskene ud
sættes, indrettedes ftere akvarier udendørs med 
højt græs i akvarierne. Den ene gang efter den 
anden oplevedes nu fuldført leg, som varede 
6-9 timer. Udbyttet af æg var meget forskelligt. 
Nogle gange var mindst tusind æg produceret, 
men en del af æggene var ødelagte af de voksne 
fisk. Nogle af hunnerne har siden leget helt til 
slutningen af august. 

Det er dermed bekræftet, at dyndsmerlingen 
er portionsgyder. Hunner over 20 cm afgiver ca. 
50 æg pr. parring på nogle sekunder, men antal
let af parringer pr. legeperiode varierer meget, så 
nogle gange er resultatet kun nogle få hundrede 
æg. Fiskene kan sagtens lege allerede ved ca. I 5 
grader, og temperaturer helt ned til 8 grader nat
ten før er ikke nogen hindring. Over 20 grader 
foregår legen både dag og nat og opnås helt ned 
til I Yi døgn efter indsættelsen af moderfiskene, 

men det kan også vare op til et par uger alt efter 
fiskenes modenhedstrin ved indsættelsen. Man 

skal fjerne moderfiskene efter legen, da de el
lers vil æde æggene. Alternativt skal akvariet 
være opdelt i ftere kamre, så æggene hurtigt 

kommer uden for fiskenes rækkevidde. 
De første positive resultater har også resul

teret i viden om æg og yngels udvikling. Over 

20 grader begynder æggene at klækkes, allerede 
inden de er to døgn gamle. Ved lavere tempera
turer varer det noget længere. Kendetegnende 

er dog, at de klækkes meget hurtigere end de 
fleste andre danske fisk. I følge litteraturen sker 

klækningen efter op til I 20 graddage. På Hvile
sted ses de første klækninger allerede ved om
kring 75 graddage, men der er forskel fra kuld 
til kuld. Efter klækningen hæfter de knap 5 mm 
lange larver sig fast i vegetationen. På få dage 

bliver de fritsvømmende og opholder sig mest 
på bunden. De nyklækkede larver er forsynet 
med blommesæk, og ved første tegn på udvik

ling af skægtrådene kan man så småt påbegynde 

fodring. 

Nar ynglen vokser 
I begyndelsen vokser ynglen kun langsomt i 
længden men bliver hurtigt noget tykkere. Der

efter kan væksten gå hurtigt, især ved tempera
turer over 20 grader. Under 20 grader er væk
sten meget langsommere. Noget af ynglen fra 

Hvilested, som blev klækket i slutningen afmaj 
2013, har i sommer stået i et varmt, drivhuslig
nende skur. De er allerede midt i august vokset 

til ca. 8 cm. De udendørs opdrættede fisk er dog 
generelt noget mindre (op til 4-5 cm). Ynglen 
fra 20 12 opnåede en længde på 6,5 cm, før kul
den stoppede væksten. Afkommet har altså brug 
for lunt vand for at opnå en hurtig vækst og der
af sandsynligvis også en større overlevelse, in
den den koldere årstid indtræffer. 

Foderet spiller naturligvis også en vigtig rolle 
for væksten. De dyndsmerlinger, som er opfost
ret indendørs, fodres med levende zooplankton 
og frosne myggelarver, så de har ubegrænset 
adgang til at æde, når de er sultne. En vækst på 
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Dyndsmerlinger i heftig aklivilel 11111iddelbar1for legen. Del er ha1111e11 overs/ og h111111e11 neders/. 

Yi cm på tre dage er registreret med en vandtem
peratur på tæt ved 30 grader. På Hvilested er en 
del af forsøget, at der fodres med kunstigt høj
kval itetsfoder af forskellig slags, hvilket ikke 
giver helt den samme hurtige vækst men til gen
gæld er mindre tidskrævende at skaffe og lettere 
lader sig bruge ved opdræt af større mængder af 
fisk på Hvilested var der medio august i år ca. 
1000 dyndsmerlinger fra kuldene i 2013. 

Ynglens overleve/se 
En anden vigtig parameter i forbindelse med op
dræt er at få styr på ynglens overlevelsesrate. 
Overlevelsen har nemlig været meget forskellig 
fra kuld til kuld, og skal der opdrættes i større 
mængder, skal man kende forhold, der påvirker 
dødeligheden. Et eksempel kan være, at døde
ligheden måske er afhængig aftætheden af yng
len. Produktion af æg til klækningen kræver 
ikke den store plads, men de foreløbige resul
tater peger dog på, at rigelig plads til ynglen 
under opvæksten er af stor betydning for over
levelsen. Hos haletudser, der lever i habitater 
med pludselige vandstandsændringer, kender 
man til væksthæmmende kampstoffer, der kan 
sikre overlevelsen af nogle få individer ved fx 
livstruende udtørring af vandhuller og der
med fødebegrænsning. Også karper skal ifølge 
forsøg på "Forschungsstation Ahrensburg" i 
Tyskland kunne udsende væksthæmmende hor
moner til vandet, når bestanden bliver for tæt. 
Det vides ikke, om dyndsmerlingen besidder 
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evnen til at udsende biologiske kampstoffer for 
i det mindste at sikre overlevelsen for nogle få 
individer. Tanken er dog nærliggende, da arten 
lever på steder, som er meget omskiftelige og 
ofte tørrer ud. 

Fremtiden for dyndsmerlingen 
Der er næppe tvivl om, at dyndsmerlingens 
overlevelse i Danmark er helt afhængig af en 
snarlig indsats fra menneskets side. Hvorvidt 
opdræt af dyndsmerlinger i fangenskab bli
ver en af de metoder, der skal redde arten fra 
at uddø herhjemme, er dog endnu ikke afgjort. 
Det er muligvis allerede for sent at avle videre 
på de danske fisk, da der ikke er garanti for, at 
det er muligt at skaffe tilstrækkeligt med dan
ske dyndsmerlinger til at igangsætte et avlspro
gram. I det tilfælde må man overveje, om man 
vil basere opdrættet på tysk materiale. Geneti
ske undersøgelser har vist, at der ikke er ret stor 
variation i arvemassen de forskellige bestande 
imellem formentlig fordi arten er indvandret ret 
sent til Danmark efter sidste istid. 

Indtil videre fortsætter opdrættet på Hvile
sted Dambrug, og fra 2014 bl iver det udvidet 
med 8 bassiner, som foderproducenten Biomar 
har skænket til projektet. Forhåbentlig bliver 
det i nær fremtid også muligt at lave en hånd
bog til opdræt af dyndsmerlinger i fangenskab. 

Henrik Carl er daglig leder af Fiskea1lasse1 på 
S1a1ens Na111rhis1oriske Museum og Bem/ Rene Voss 
Grimm erfiskemes/er pa H"iles!ed Dambrug. 


