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vende med Strømmen ned til den. Udenfor Legetiden 
holder Ørreden sig oftest enlig, men det er kendt nok, 
at der i samme Hul kan staa flere Ørreder og ofte af 
meget forskellig Størrelse. Under almindelige Forhold 
tager Ørreden kun sjælden sine Artsfæller, men de min
dre Ørreder holder sig dog altid tilbage, hvor der er 
større til Stede; til Tider kan Ørreden lægge stor Graa
dighed for Dagen, og det kan da gaa ud over andre Ør
reder, over Frøer, Rotter o. l. 

Forskellen mellem de forskellige Ørredformer viser 
sig ogsaa i deres Rogn. Havørredrogn maaler oftest 
fem-seks Millimeter eller lidt mere i Tværmaal, medens 
Bækørredrogn gerne er lidt mindre. Jo større Hunfisken 
er, des større synes Æggene som Regel at være. De 
allermindste legende Bækørreder indeholder kun en Snes 
Stykker, men de større Ørreder indeholder forholdsvis flere, 
og for dem regner man Ægmængden til omkring 1600 
Stykker for hvert Kilogram, Fisken vejer. Rognens Farve 
er aldrig saa kraftig rød som Lakserognens, men Ørreder 
med rødt Kød har dog mer eller mindre rød Rogn, me
dens hvidkødede Ørreders Rogn er ret farveløs. 

Paa Grund af sin store Værdi som Handels- og Sports
fisk er Ørreden bleven Genstand for megen Interesse. 
Siden Tyskeren Stefan LudwigJacobi omkring Midten af det 
attende Aarhundrede opfandt den kunstige (vaade) Befrugt
ning, er store Mængder af Rogn afstrøget, befrugtet og klæk
ket. Nu anvendes næsten altid (undtagen i Frostvejr) den 
"tørre" Befrugtning (se I, Side 32). Medens saa at sige 
al den klækkede Lakseyngel enten straks eller efter nogen 
Opdrætning udsættes i frie Vande, gælder dette kun en Brøk
del af Ørredyngelen ; Resten opdrættes i Damme, til de 
har naaet en Størrelse, i hvilken de kan sælges som 
Spisefisk. Ørreden er med andre Ord blevet et Husdyr, 
ligesom Karpen allerede i Aarhundreder har været det, 
og ligesom de to i det følgende omtalte, indførte ameri
kanske Ørredarter (Regnbueørreden og Kildeørreden) er 
blevet det. Oprindelig udsattes al den klækkede Ørred
yngel i Frivand, og det er først i den sidste Fjerdedel af 
forrige Aarhundrede, at Ørredopdrættet begyndtes. Hos 
os oprettedes den første Klækkeanstalt i 1865 i Viborg, 
og forskellige andre fulgte efter; men først, da Anlægget 
af de første Ørreddamme (Koldingegnen 1889) havde ind
ledet den Række af Nyanlæg, som var paa sin Højde i Aarene 
1903-05, kom der ogsaa Fart i Klækningen. Nu regner 
man, at der her i Landet er godt 100 Klækkeanstalter for 
Laksefisk og omkring 300 Ørreddambrug med et samlet 
Vandareal af over 200 ha og med godt 3.000 Damme. 
Driftsmaaden paa et fuldstændigt Ørreddam brug er i 

c. v. Otterstrom : Fisk II. 10 
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Hovedsagen fælles for de forskellige Ørredarter og er i 
Korthed almindeligvis følgende. Den tørt afstrøgne og 
befrugtede Rogn indlægges i Klækkehuset i "Klække
bakker" med Traadvævsbund. Bakkerne staar rækkevis i 
lange Trærender ("Klækkeborde"), der gennemstrømmes 
af forud filtreret Vand, og det er saaledes indrettet, at 
Vandet i hver Bakke strømmer op gennem Traadvævs
bunden og omskyIler Æggene. I hver Bakke kan ligge 
tre til seks Tusinde Æg, og i et større Klække hus kan 
der paa een Gang rummes een-to Millioner. Æggene 
efterses daglig, og døde Æg, der er let kendelige, da de 
bliver uigennemsigtige og hvide, pilles fra med Tang eller 
Hævert. Efter nogen Tids Forløb bliver Fosterets øjne tyde
lige, og Æggene kaldes da "øjenæg"; disse er langt mere 
modstandsdygtige mod Rystelser 0.1. end de yngre Æg og kan 
saaledes taale dagelange Forsendelser*). Straks efter Klæk
ningen ligger Yngelen paa Siden, men naar en Del af 
den store Blommesæk er fortæret, rejser Ungen sig paa 
Højkant; nu eller lidt senere udsættes den fra Klække
huset i Frivand eller i Dam. Ørreddammene skal have 
køligt Vand og stærk Strøm og er derfor oftest anlagt 
ved en gammel Vandmølle eller et andet Sted, hvor der 
er Opstemningsret til et Vandløb. Dammene er hyppigst 
langstrakt firkantede (f. Eks. 35 m X 7 m) og er lagt pa
rallelt med hinanden; Vandtilførslen sker gennem en 
"Fødekanal", som er gravet fra Vandløbet ovenfor 
Stemmeværket, medens Dammene har Afløb enten direkte 
eller gennem et "Bagløb" til Vandløbet n e d e n fo r 
Stemmeværket. Paa den Maade bliver der Strøm gennem 
Dammene. For at hindre Fisken i at undvige fra Dam
mene, er der sat Rist for Indløbsrøret, og Afløbet foregaar 
gennem en "Munk", der ogsaa er forsynet med Rist. 
I Munken kan der anbringes Skodder, hvorved Vandet i 
Dammen opstemmes ("Dammen spændes"); fjernes nogle 
eller alle Skodder af Munken, sænkes Vandstanden, eller 
Dammen tømmes :"tappes") helt, og lukkes der nu af for 
Indløbsrøret, kan Dammen tørlægges fuldstændig. Ud
fiskningen af en med Fisk besat Dam foregaar ved, at 
baade Skodder og Rist tages op af Munken, medens der 
i Bagløbet anbringes en Fangkasse, ud i hvilken Dam
mens Vand løber gennem Munkens Bundrør. Vandet 
forsvinder gennem Fangkassens Gittersider, og Fiskene 
optages med Kætser. Den spæde Ørredynge!, som ud
sættes i en saadan Dam om Foraaret, kan den første 
Tid, hvis Vandet er rigt paa "Naturnæring" (Dafnier o.l.), 

O) Paa en Liter gaar omtrent 0 - 8.000 Stkr. Havorredrogn eller 7-
10.000 Stkr. Bækørredrogn. Nys afstrøgen Rogn er noget mindre. 
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leve udelukkende heraf, men almindeligvis tager Fodrin
gen meget snart sin Begyndelse. Oftest bruges finthakket 
Fisk eller skrabet Milt til Foder for Ørred yngelen. I Lø
bet af Sommeren ,·okser Yngelen til , saa at det i August 
Maaned kan lade sig gøre at tømme Dammen og sortere 
Yngelen i to eller tre "Sorteringer" efter Størrelsen. Hver 
Størrelse skal nemlig helst gaa for sig, for at Foderet 
kan blive fordelagtigt udnyttet, og for at der ikke skal 
ske Tab paa Grund af Ørredens "Kannibalisme". I Ok
tober udfiskes og sorteres Yngelen endnu engang. Gen
nemsnitlig regner man, at der af de afstrøgne Æg klækkes 
mindst 80-90 0/0, og at der af den udsatte spæde Yngel er 
omkringeen- to Tredjedeletilbage om Efteraaret som "Sætte
fisk" med en Længde af 7-14 Centimeter. Disse Sættefisk 
fodres, indtil de to eller tre Somre gamle er blevet "Por
tionsfisk" (c. l /H kg). Foderet bestaar mest af frisk Hav
fisk (Sild, Aalekvabber, Isinger o. s. v.l, frossen Sild eller 
Slagteriaffald (Lunger, Milt); Foderet hakkes (undertiden 
efter at være kogt) paa en Kødhakkemaskine med Haand-, 
Vand- eller Motorkraft. Plantekost (Mel o. 1.) kan Ør
rederne (i Modsætning til Karpen) kun fordøje højst 
ufuldstændig. Den bedste Fodertid er Foraar og Ef ter
aar; om Sommeren udbryder der let Sygdom blandt 
Fiskene, hvis de fodres stærkt, og om Vinteren kan 
der kun fodres lidt, med mindre der arbejdes med for
holdsvis varmt Vældvand. I den gode Fodertid æder 
Ørrederne daglig 5- 6 "/0 af deres egen Vægt. Til at 
frembringe et Kilogram Ørredkød (af de forskellige Ørred
arter under eet regnet) opgives det oftest, at dermedgaar6- 8 
kg Foder, men Forsøg har vist, at 3,5-4 kg kan være nok. 
Ørreden trives ikke, hvis Vandet ikke er iItrigt; sørges 
der paa anden Maade for Iltholdigheden, er Strøm ikke 
nødvendig for den. Vandet i Ørreddamme bør ikke blive 
varmere end omkring tyve Grader Celsius paa Sommer
dage, og Fodring bør ophøre, naar Vandet er over c. 17°. 
Naar Ørreden er blevet Portionsfisk, køres den i Vogne 
med Vandbeholder og Pumpeindretning til JernbanestatiOn, 
hvor Opkøbere afhenter den i Jernbanevogne med Bassiner 
og Motorpumpe eller Iltforsyner for at køre den levende til 
det tyske Marked. Derfor frembyder de sydlige Dele af 
Nørrejylland ogsaa de bedste Betingelser, og her ligger 
talrige Ørreddam brug. Kun en mindre Del af Ørrederne 
beholdes paa Dambruget, dels for at tjene til Stamfisk 
("Moderfisk"), dels for at sælges som stor Fisk paa mindst 
eet Kilo (oftest død, paa J s). Nogen nøjagtig Statistik over 
Udførslen af damopdrættet Ørred har vi ikke, men for
modentlig er den aarlige Udførsel nu lidt over eller lidt 
under 100.000 kg; heraf er rimeligvis omtrent Halvdelen 

10* 
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Ørred (Hav- og Bækørred), medens Resten er Kilde- og 
særlig Regnbueørred. Priserne paa de forskellige Ørred
produkter var i 1912-1913 omtrent disse: 

Frisk· 
Ojenæg Spæd. befrugtet Sættefisk Portionsfisk*) 

Rogn pr. pr. Yngel pr. pr. cm pr. kg 
1000 Stkr. 1000 Stkr. 1000 Stkr. 

Bækørred 1.00 Kr. 2.00 Kr. S.OOKr. I Øre 2.80 Kr. 
Havørred 0.70 - - 2.00 - 5.00 -- sl.-
Regnbueø. 0.80 -- 2.00 - 4.50 - 21 3 - 2.30 -
Kildeørred 1.00 - 2.00 - 5.00 - s/4- 2.30 -

Medens de damopdrættede Fisk kan holdes tilbage, 
indtil Markedet kræver dem, maa Frivandsørred oftest 
fremsendes kort efter Fangsten og kan derfor hjembringe 
yderst forskellige Priser. Farvede Legefisk opnaar gerne 
omkring 2 Kr. pr. Kilo, medens blank Havørred kan naa 
meget højere. Den damopdrættede Portionsfisk har for en 
dansk Gane ikke den Velsmag, som skulde kunne skaffe 
den et hjemligt Marked til dens nuværende høje Pris; 
adskilligt bedre er de ældre damopdrættede Fisk, selvom 
de ikke naar de fritlevende Havørreders Velsmag og da 
særlig ikke den enestaaende Godhed, som Bækørreden, 
og mest den rødkødede, kan have. Blankørredens Kød kan 
være næsten lige saa rødt og fedt som Blanklaksens; mod 
Legetiden bliver det mer og mer gulligt og til sidst hvid
ligt; det samme gælder Søørreden og mange Bækørreder, 
medens andre af disse er hvide i Kødet hele Aaret rundt. 
Ørreden koges oftest, men ikke sjælden steges eller rø
ges den. Med Hensyn til Fredningstid gælder de samme 
Bestemmelser (Fiskerilovene af 1906 og 1907) som for Lak
sen, hvorimod Mindstemaalet for Havørreden er 366 mm, 
for Bækørreden 236 mm; Nedfaldsørred paa under 523 mm 
er fredet. Fangsten af Ørred sker i Ferskvand hoved
sagelig under Efteraarsoptrækket (Ruser, Vippegarn (Kol
ding Aa), Toggergarn, enkeltvægget Drivgarn, Skydegarn, 
Vaad, Fiskegaarde, Ørredtener, Ørredspring) ; tidligere blev 
ogsaa mange taget paa Legepladserne (Lyster, Bøsse) eller 
nær disse under Brinkerne med Huggekrog, og det var 
en yndet Fornøjelse at "klø" Ørreder med de bare Hæn
der; nu er Legepladserne i Hovedsagen beskyttede gen
nem Fredningsbestemmelserne. I Fjordene drives der et 
stærkt Fiskeri efter den optrækkende Ørred, som ofte kan 

*) Prisern e fo r Portionsfisk er opgivet for Vamdrup; længere fra 
G rænse n er de lavere. Havorredportionsflsk sælges som Bækørred . 
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