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Smoltundersøgelse af ørreder opdrættet
på Fyns Laksefisk 2011-2012
Indledning
I mere end 20 år har Fyns Laksefisk udsat ørreder, Salmo trutta, for Danmarks Sportsfiskerforbund
og for de fynske kommuner gennem turist- og erhvervsprojektet Havørred Fyn (tidligere et projekt
under Fyns Amt). Ørrederne udsættes i flere vandløb på Fyn, Langeland og Ærø, normalt i ugerne
14-16 (efter aftale med DTU Aqua) – udsætningerne er såkaldte mundingsudsætninger og sker
yderst i vandløbene ved sidste eller næstsidste vejbro ved åen inden havet/fjordene.
Antallet af udsatte fisk på Fyn har varieret lidt fra år til år, men det er i størrelsesordenen cirka
450.000 stk. om året. Hensigten er at udsætte fiskene lige inden deres 'vandringstrang'
(smoltifikation) topper, da formålet med udsætningerne er, at fiskene efter kort tid i åerne skal
vandre til havs.
For at kunne vurdere om ørrederne undergår de nødvendige salttolerance-forbedringer, som er
nødvendige for, at de kan og vil vandre til havs, er der de fleste år lavet såkaldte saltvandstest på
Fyns Laksefisk i ugerne op til udsætningerne. Dette er en simpel måde at undersøge fiskenes
salttolerance på. Kort beskrevet er 8 fisk blevet placeret i 28 ‰ saltvand i 24 timer og antal
overlevende fisk og fiskenes tilstand blev noteret. Denne test blev lavet cirka hver 14. dag op til
udsætningerne og det er hvert år blevet vurderet, at fiskene havde en høj saltvandstolerance på
udsætningstidspunktet. De fysiologiske parametre, der normalt er forbundet med saltvandstesten
(måling af muskelvandindhold, osmolalitet, Na+K+-ATPase aktivitet mm), er ikke blevet målt.
Ifølge flere lystfiskere er der de senere år blevet fanget langt færre havørreder på kysten omkring
Fyn og øerne end tidligere. I 2012 har fiskeriet dog været rigtig godt, hvilket blandt andet årets to
Seatrout Open-konkurrencer afspejler.

Citat fra www.go-fishing.dk om Seatrout Open oktober 2012:
Aldrig før er der fanget så mange fisk under Seatrout Open´s historie….. 399 deltagere
indvejede samlet 151 havørreder. I foråret 2012 var det ellers det bedste resultat hidtil. Her
fangede 450 deltagere nemlig 146 havørreder..

Så årsagen til de ’magre år’ er ukendt. Hårde vintre, chatonella-alger, skarvene og garnfiskeriet er
blevet nævnt som mulige faktorer, der har haft indflydelse på havørredbestanden. Som følge af det
dårligere fiskeri (det 'dårligere fiskeri' er ikke dokumenteret!) er blikket også blevet rettet mod de
udsatte fisk opdrættet på Fyns Laksefisk. De er blevet betegnet som ’meget mørke’ og der er blevet
sat spørgsmålstegn ved, om hovedparten af fiskene overhovedet vandrer til havs (smoltificerer). Det
skal i den forbindelse nævnes, at havørredsmoltens blankhed/farve ikke er en pålidelig indikator for,
om fisken smoltificerer og kan leve i saltvand (kilde: C. Nielsen & S.S. Madsen, 1999).
På baggrund af dette indgik Fyns Laksefisk et samarbejde med Lektor Steffen S. Madsen fra Biologisk
Institut på Syddansk Universitet for at undersøge ørredernes smoltstatus og fiskenes ’farve’.
Undersøgelserne strakte sig fra januar til midten af maj 2012 og resultaterne vil blive præsenteret i
denne rapport. De giver et svar på fiskenes fysiologiske status gennem årets første måneder og
dermed et indblik i smoltifikationsprocessen hos ørreder opdrættet på Fyns Laksefisk.
Rapporten beskriver samtidig nogle af de tiltag, der er blevet gjort på Fyns Laksefisk for at forbedre
opdrættet.

Fyns Laksefisk - Elsesminde
Fyns Laksefisk er et recirkuleret opdrætsanlæg for laksefisk. Der produceres årligt ca. 650.000
havørreder (26 ton) til udsætning - primært i de fynske vande. Lakseriet - som anlægget i daglig tale
kaldes - er resultatet af et mangeårigt samarbejde mellem Danmarks Sportsfiskerforbund, Fyns Amt,
de fynske kommuner og Elsesminde Odense Produktions-Højskole.
Den første spæde start til etablering af en fiskeproduktion på Elsesminde blev taget i 1979. I april
2001 blev det anlæg som findes i dag indviet. Formålet med at etablere anlægget var, og er stadig,
at kunne producere det antal ørreder, der ifølge de fynske kommuner og statens udsætningsplaner

skal udsættes i de fynske vande. Fyns Laksefisk indgår herved i de fynske kommuners turist- og
erhvervsprojekt, Havørred Fyn med formålet at fremme lystfiskerturismen på Fyn.
Lakseriet er opdelt i flere anlægssektioner - et moderfiskanlæg, et klækkerum, to store
sammenhængende produktionsanlæg (kaldet 'Yngel'- og 'Smolt'-anlægget) og et Genpuljeanlæg.
Denne smoltundersøgelse skal belyse fiskenes smoltstatus i de store produktionsanlæg, som i resten
af rapporten vil blive omtalt som indeanlægget, og i genpuljeanlægget, som benævnes
udeanlægget.

Teori
Havørredens livcyklus
Havørreden, Salmo trutta, er en anadrom fiskeart, hvilket betyder, at den vandrer mellem saltvand
og ferskvand. Anadrome fisk som havørreden har yngelstadiet i ferskvand og hovedparten af
voksenstadiet i saltvand. Om efteråret og i vintermånederne kønsmodnes de fleste havørreder og
vandrer derfor fra havet og fjordene op i vandløbene for at reproducerer sig – for at gyde. Selve
gydningen foregår ved, at en hun- og en hanfisk samtidig afgiver henholdsvis deres æg og sæd ned
i en fordybning i vandløbets stenede bund, som hunfisken har gravet. De befrugtede æg dækkes
derefter af sten og ligger i denne såkaldte gydegrube indtil foråret, hvor æggene klækker. De små
ørredyngel tilbringer de første par uger nede mellem stenene og lever af den blommesæk, de har
under bugen. På dette stadie kaldes de for blommesækyngel. Dernæst søger de gennem stenene
op i vandløbet og skal nu selv til at søge føde. Efter cirka et år i vandløbet vandrer mange af disse
havørredyngel til havs som smolt (se nedenfor). Andre bliver i vandløbet i flere år, før de vandrer
mod havet, mens enkelte forbliver i vandløbet hele livet og betegnes da som bækørreder.
Efter 1-4 år i havet vandrer havørrederne tilbage til det vandløb, hvor de kom til verden, for at gyde.
Med gydningen er livscyklussen fuldendt.

Smoltifikation
Processen, hvor ørrederne klargøres til livet i havet, sker i det tidlige forår og kaldes smoltifikation
(eller parr-smolt-transformation). Ændringer i ydre stimuli som tiltagende dagslængde og øget
vandtemperatur er i et komplekst samspil med genetisk information med til at starte
smoltifikationen, så disse ørreder ’klargøres’ til livet i havet. Kort fortalt forvandles de
ferskvandslevende fisk (ørreder kaldes på dette tidspunkt for ’parr’) til saltvandstolerante smolt,
deraf betegnelsen parr-smolt transformation.
Ørrederne undergår mange fysiologiske og morfologiske ændringer. Blandt andet sker der en del i
deres gæller. Der kan for eksempel ses en klar sammenhæng mellem mængden af saltpumper i
gællerne (se nedenfor) og fiskenes vandrelyst. Udvandringen fra vandløbene sker i en kort periode
i marts/april, hvor fiskene har gennemgået disse forandringer.
Det korte tidsrum, hvor udvandringen kan finde sted, kaldes for ørredernes biologiske smoltvindue.
Sker det, at de ikke når til havs indenfor dette ’vindue’, afsmoltificerer de, hvilket betyder at de
mister evnen til at kunne leve i saltvand. De må derfor forblive i vandløbet mindst et år til ’vinduet’
atter åbnes det efterfølgende forår. Hvis ørrederne når til havs, vil de opretholde evnen til at kunne
leve i havet. Her vil de forblive til de kønsmodnes og atter vil søge mod vandløbene.
Osmoregulering i ferskvand og saltvand
For havørreder er opretholdelse af et stabilt indre miljø, homeostase, nødvendigt for at kunne
overleve. De er såkaldte osmoregulatorer, hvilket vil sige, at de opretholder samme indre osmotiske
koncentration uafhængigt af omgivelsernes saltholdighed (salinitet). I ferskvand vil ørrederne
passivt tabe salte til omgivelserne og vand vil trænge ind i dem (figur 1). Dette kompenserer de for
på forskellige måder, eksempelvis har de en lav drikkerate, en stor udskillelse af tynd urin samt et
aktivt optag af salte fra føden, hvorved den osmotiske ligevægt bevares.
I saltvand er problemet, at vand tabes passivt over gællerne til det omgivne vand, mens salte passivt
vil trænge ind i fiskene. Fiskene vil altid prøve at opretholde homeostase, så en fisk der er ’klar’ til
at opholde sig i saltvand (er smoltificeret), vil blandt andet have en høj saltpumpe-aktivitet (Na+K+ATPase aktivitet) i gællerne og vil dermed kunne udskille overskydende ioner såsom Na +, K+ og Cl-.
Derudover producerer de kun en lille mængde urin og øger samtidig deres drikkerate (figur 2). En

fisk, der derimod ikke er fuldt smoltificeret, vil have problemer med at opretholde en normal
vandbalance - dette kan undersøges i en simpel saltvandstest.

Osmoregulering i Ferskvand
Plasmaosmolalitet:
300-350 mOsm/kg

Omgivelser: <50 mOsm/kg

H2O

Lav drikkerate

Na+, Cl- fra føden

Na+, ClStor mængde hypoton urin.

Na+, ClAktiv transport
Passiv transport

Figur 1: Skitse over en laksefisks osmoregulering i ferskvand.

Osmoregulering i Saltvand
Plasmaosmolalitet:
300-350 mOsm/kg

Omgivelser: ca. 1000 mOsm/kg
H2O

Øget drikkerate

H2O-optag i tarmen

Na+, Cl-

Lille mængde isotonisk urin
Ca2+, Mg2+, So42Aktiv transport

Passiv transport

Figur 2: Skitse over en laksefisks osmoregulering i saltvand.

Havørreders havvandring
Vilde havørreder opvokser i vandløbene og udvandrer typisk efter 1-2 år til fjorde/havet. Denne
udvandring sker altid i det tidlige forår, når fiskene er smoltificeret. Havørredernes havvandring er
oftest ikke så lang som det for eksempel ses hos flere laksestammer, der kan tilbagelægge flere
tusinde kilometer. Undersøgelser har vist, at hovedparten af de danske havørreder bliver i de indre
danske farvande. Figur 3 illustrerer, hvordan flere havørreder, der er blevet mærket i nogle jyske
åer, er genfanget i farvandene omkring den jyske østkyst og omkring Fyn, og figur 4 viser enkelte
havørreders vandringsruter efter udvandringen fra åerne. Det må antages, at hovedparten af de
fynske ørreder (inkl. ørreder opdrættet på Fyns Laksefisk) også vil forblive i de indre danske
farvande. Her er saltholdigheden ikke højere end ca. 25 ‰ (figur 5) og omkring Fyn er den nærmere
mellem 15-20 ‰ (figur 6).

Figur 3: De sorte prikker på kortet viser hundredvis af genfangststeder for havørreder mærket i Kolding Å
(figuren er fra "I halen på havørreden" af Klaus Balleby & Kaare M. Ebert. Artiklen er fra Sportsfiskeren marts
2012).

Figur 4: Grafisk fremstilling af udvandringen af havørreder i de indre danske farvande. Mærkningsforsøg fra
flere jyske vandløb ligger til grund for kortet (figuren er fra "I halen på havørreden" af Klaus Balleby & Kaare
M. Ebert. Artiklen er fra Sportsfiskeren marts 2012).

Figur 5: Kort over saltindhold (salinitet) i de danske farvande (fra www.dmi.dk).

Figur 6: Kort over saltholdighed (salinitet) i farvandene omkring Fyn (fra www.dmi.dk).

Fiskenes farve
I ørreders og andre fisks skæl (og fx også i huden hos padder) er der farveskiftende celler kaldet
kromatoforer. Kromatoforer gør det muligt for dyrene at skifte farve efter omgivelserne og derved
for eksempel undgå at blive set af rovdyr. Ørreder vil derfor under mørke forhold være mørkere og
lysere i lyse omgivelser (Kilde: Cellebiologi, 2003 af Poul V. Jensen, Poul Prentø).

Metode
Saltvandstest
Den 8/2, 28/2, 20/3, 30/3, 12/4, 26/4 og 16/5 blev der lavet saltvandstest for både fisk i
indeanlægget og i udeanlægget. Ved hver test overførtes 8 fisk til ca. 27,3 ‰ (± 0,1 ‰) saltvand i 24
timer (der blev brugt Marine Sea salt, Tetra til forsøget) - saliniteten blev anbefalet af Lektor Steffen
S. Madsen. Ved de efterfølgende ’samplinger’ blev fiskene først bedøvet. Dernæst blev de målt,
vejet og blod blev udtaget til senere analyser af chloridindhold (et mål for saltindholdet i blodet).
Fiskene blev derefter aflivet ved, at vi overklippede rygraden og ødelagde hjernen.

Billeder fra samplingerne på Fyns Laksefisk, foråret 2012.

Til bestemmelse af muskelvandindholdet i fiskene dissekerede vi et stykke muskelvæv fra
haleregionen. Dette blev vejet (vådvægt) og derefter tørret i en tørreovn i 24 timer, så tørvægten
blev fundet – ud fra de to tal fik vi muskelvandindholdet.
Ferskvandstest
Sideløbende med saltvandstestene blev der hver gang samplet 8 fisk (både fra inde- og
udeanlægget), der kun havde opholdt sig i anlægsbassinerne (ferskvandstest). Fra disse fisk blev der
også udtaget blod, muskelvæv samt en gællebue til analyse af saltpumpe-aktiviteten (Na+-K+-ATPase
aktivitet).
Ionværdier i blodplasmaet og muskelvandindholdet fra ’ferskvandsfiskene’ bruges som standard og
det er disse værdier, resultaterne fra saltvandstestene skal sammenlignes med.

Forsøgsfiskene i både saltvands- og ferskvandstestene havde gennem hele perioden cirka samme
gennemsnitsvægt som resten af fiskene i anlæggene på det respektive tidspunkt. Ved første
sampling den februar lå den på cirka 30 gram og ved sidste sampling i maj cirka på 38 gram.
Tjek af fiskenes farve
Da fiskenes farve afhænger af omgivelser, dvs. jo mørkere det er i vandet (stor tæthed i bassinerne
i opdrætsanlæggene) desto mørkere er fiskene, undersøgte vi løbende dette. Det blev gjort ved at
tage et billede af 3 fisk umiddelbart efter de var blevet taget op fra et bassin. Derefter blev fiskene
placeret i et lyst kar i 3 minutter (ved en enkelt test også i 5 og 7 minutter), hvorefter der igen blev
taget et billede til sammenligning med de første billeder. Fisk fra både inde- og udeanlægget blev
undersøgt.
Analyser
Chlorid-målinger, bestemmelse af Na+-K+-ATPase aktivitet og muskelvandindhold i musklerne blev
målt i Lektor Steffen S. Madsens Frontlab på Biologisk Institut, Syddansk Universitet.

Resultater
Fisk fra indeanlægget:
Ved samtlige saltvandstest på nær den sidste den 16/5 overlevede alle forsøgsfiskene de 24 timer i
27,3 ‰ saltvand (den 16/5 døde én fisk). Ved testen den 8/2 svømmede enkelte fisk småsløvt rundt
og de havde tydeligt svært ved at osmoregulere. Ved de efterfølgende test til og med den 26/4 så
alle fisk ud til at være ’friske’ og have normal adfærd. Ved testen den 16/5 var der atter nogle fisk,
der havde osmotiske problemer i saltvandet.
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Diagram 1: Det procentvise muskelvandindhold i fisk fra indeanlægget på Fyns Laksefisk. De blå søjler viser resultater
fra fisk, der kun har opholdt sig i ferskvand (FW). De røde søjler viser resultater fra fisk der har været 24 timer i 27,3
promille saltvand (SW). Hver søjle viser gennemsnittet af værdier fra 8 fisk (SD ±0,8).
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Diagram 2: Chloridindhold i mmol/L i fisk fra indeanlægget på Fyns Laksefisk. De blå søjler viser resultater fra fisk, der
kun har opholdt sig i ferskvand (FW). De røde søjler viser resultater fra fisk der har været 24 timer i 27,3 promille
saltvand (SW). Hver søjle viser gennemsnittet af prøver fra 8 fisk.

I diagram 1 på forrige side ses, at muskelvandindholdet hos fiskene fra ferskvandstestene (FW) er
mellem 78-79 %, hvilket er et mål for en ørred i osmotisk ligevægt. Fiskene fra saltvandstesten den
8/2 havde problemer med at opretholde et normalt vandindhold i musklerne - problemer med at
opretholde den osmotiske ligevægt. De kunne blandt andet ikke fuldt kompensere for det passive
tab af vand til omgivelserne. Allerede ved den næste test sidst i februar var denne evne forbedret
hos testfiskene. Den 20/3 sås også et højt muskelvandindhold hos fiskene fra saltvandstesten,
hvorefter evnen til at opretholde en ’normal’ vandbalance blev dårligere og dårligere i de
efterfølgende tests.
Det samme mønster afspejles i chloridmålingerne (Diagram 2), som viser at fiskene var bedst til at
opretholde et normalt saltindhold i blodet under saltvandstestene den 28/2 og 20/3 (der foreligger
desværre ingen analyser fra den 30/3).

Fisk fra udeanlægget:
Fiskene fra udeanlægget havde svært ved at opretholde en normal muskelvandbalance ved
saltvandstestene i februar, marts og starten af april. Den 26/4 klarede fiskene sig bedst, mens
fiskene i testen den 16/5 atter havde meget lave muskelvandindholdsværdier efter saltvandstesten.
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Diagram 3: Det procentvise muskelvandindhold i fisk fra udeanlægget på Fyns Laksefisk. De blå søjler viser resultater
fra fisk, der kun har opholdt sig i ferskvand (FW). De røde søjler viser resultater fra fisk der har været 24 timer i 27,3
promille saltvand (SW). Hver søjle viser gennemsnittet af værdier fra 8 fisk (SD ±0,8).

Der ses til dels samme tendens med chloridværdierne fra fiskene i udeanlægget som hos fiskene fra
indeanlægget. Udefiskene var lidt bedre til at udskille det overskydende salt i blodet ved testen den
26/4, hvilket stemmer overens med muskelvandindholdsværdierne.
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Diagram 4: Chloridindhold i mmol/L i fisk fra udeanlægget på Fyns Laksefisk. De blå søjler viser resultater fra fisk, der
kun har opholdt sig i ferskvand (FW). De røde søjler viser resultater fra fisk der har været 24 timer i 27,3 promille
saltvand (SW). Hver søjle viser gennemsnittet af prøver fra 8 fisk.

Saltpumpe-aktivitet (Na+K+-ATPase aktivitet)

Elsesminde gælle NaK-ATPase 2012
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Diagram 5: Na+K+-ATPase aktivitet/saltpumpe-aktiviteten i gæller hos fisk fra både inde- (grønne søjler) og
udeanlægget (blå søjler) på Fyns Laksefisk. Hver søjle viser et gennemsnit fra 8 målinger.

Saltpumpe-aktiviteten var allerede ved første test i februar på et forholdsvis højt niveau hos både
fiskene fra indeanlægget (grønne søjler) og udeanlægget (blå søjler). Aktiviteten hos indefiskene
forblev omtrent på samme niveau indtil sidste sampling i maj, hvor en tydelig afsmoltificeringen var
begyndt. Hos udefiskene var det højeste aktivitetsniveau ved de første fire samplinger hvorefter
niveauet faldt, nok på grund af en begyndende afsmoltificering.

Fiskenes farve

Her nedenfor ses billeder af ørreder lige når de er kommet op af et bassin på Fyns Laksefisk og efter
3 minutters ophold i et lyst kar. Disse billeder blev løbende taget fra sidst i november til april –
herunder ses et udpluk af de mange billeder. Billederne 1-12 viser fisk fra indeanlægget og de
efterfølgende billeder er fisk fra udeanlægget (genpulje-anlæg, GP).

Billeder fra 24/11-11 (Fisk fra indeanlæg)

Billede 1: Fisk ”før”, 24/11-11

Billede 2: Fisk ”efter”(3 min efter), 24/11-11

Billeder fra 8/2-12 (Fisk fra indeanlæg)

Billede 3: Fisk ”før”, 8/2-12

Billeder fra 12/3-12 (Fisk fra indeanlæg)

Billede 4: Fisk ”efter”(3 min efter), 8/2-12

Den 12/3-12 tog vi atter tre fisk op af et kar og lavede ”før”-billeder. Denne gang blev der taget et
billede af den første fisk efter et ophold på 3 minutter i et lyst kar, den anden fisk efter 5 minutter
og den sidste efter 7 minutter i et lyst kar.

Billede 5: Fisk nr. 1 ”før”, 12/3-12

Billede 7: Fisk nr. 2 ”før”, 12/3-12

Billede 9: Fisk nr. 3 ”før”, 12/3-12

Billeder fra 4/4-12 (Fisk fra indeanlæg)

Billede 6: Fisk nr. 1 ”efter” (3 min efter), 12/3-12

Billede 8: Fisk nr. 2 ”efter” (5 min efter), 12/3-12

Billede 10: Fisk nr. 3 ”efter”(7 min efter), 12/3-12

Billede 11: Fisk nr. 1 ”før”, 4/4-12

Billede 12: Fisk nr. 1 ”efter” (3 min efter), 4/4-12

Den 4/4-12 hvor billede 11 og 12 er fra, er en dag midt i den periode, hvor Fyns Laksefisk har sine
smoltudsætninger.
På trods af billedernes varierende kvalitet ses en farveændring efter 3-7 minutters ophold under
lyse forhold – fiskene bliver lysere og er generelt blanke.

Billeder fra 8/2-12 (Fisk fra udeanlæg, GP)

Billede 13: Fisk ”før”, 8/2-12 (GP)

Billeder fra 12/3-12 (Fisk fra udeanlæg, GP)

Billede 14: Fisk ”efter”(3 min efter), 8/2-12 (GP)

Billede 15: Fisk nr. 1 "før", 12/3-12 (GP)

Billede 16: Fisk nr. 1 "efter" ( 3 min efter), 12/3-12 (GP)

Fiskene i udeanlægget er generelt lysere på "før"-stadiet end fiskene i indeanlægget, hvilket må
formodes at skyldes, at de lever under lysere forhold (bl.a. meget lav tæthed). Derfor er "efter"fiskene også kun blevet lidt lysere end de var, lige efter de kom op af bassinet ("før").

Diskussion/Konklusion
De opdrættede havørreder på Fyns Laksefisk er blevet betegnet som meget mørke sammenlignet
med ørreder i andre opdræt – så vidt der vides, er der kun blevet sammenlignet med ørreder, der
er opdrættet i udedambrug. Ørrederne i indeanlægget på Fyns Laksefisk varierer i deres
farvenuancer, men hovedparten er mørkere sammenlignet med fisk i udedambrug (ikke
overdækkede dambrug) og sammenlignet med fiskene i udeanlægget på Fyns Laksefisk. Det har en
naturlig forklaring. Fiskene i indeanlægget opdrættes under større tætheder og lysindfaldet er ikke
så stort som i udeanlægget. Kromatoforerne i fiskenes skæl bliver derfor mørkere, og dermed bliver
fiskene mørkere. Forsøgene med at placere fiskene i et lyst kar viste, at de efter kort tid bliver lysere
i skællene, og det samme vil formentlig ske kort efter udsætning i vandløbene.
Lysindfaldet i indeanlægget er ikke lige så naturligt som i udeanlægget, hvilket som nævnt spiller en
rolle for fiskenes farve. På Fyns Laksefisk har der været enkelte gennemskinnelige plader i loftet i de
store indeanlæg og der er brugt kunstigt lys som supplement til at oplyse anlæggene. For at forbedre
disse lysforhold, blev der i sommeren 2012 udskiftet en hel række tagplader med gennemskinnelige

plader, hvilket også vil have en positiv effekt på fiskenes muligheder for at følge den naturlige/årlige
lysrytme.
Det er velkendt, at temperaturprofilen spiller en vigtig rolle for intensiteten af Na+K+-ATPase
aktiviteten under smoltifikationen. På Fyns Laksefisk justeres temperaturen i indeanlægget løbende,
så den følger årstidens temperaturer. Det skal dog nævnes, at det ikke er muligt at følge
vandløbstemperaturerne hele året, da vandet på Fyns Laksefisk kun kan køles ned på 7-8 grader i
vintermånederne.
Ved samtlige saltvandstest på nær den sidste den 16/5 overlevede alle forsøgsfiskene de 24 timer i
27,3 ‰ saltvand (den 16/5 døde én fisk). Det procentvise muskelvandindhold i fiskene fra
saltvandstesten den 8/2 viste, at de havde visse osmotiske problemer med at opretholde
homeostase, osmotisk ligevægt. Det er meget naturligt, da smoltifikationen normalt ikke er på sit
højdepunkt så tidligt på året – vilde ørreder ville have samme problemer. Ved de følgende to
saltvandstest var vandindholdet i musklerne hos forsøgsfiskene efter 24 timer i saltvand større. Hos
fiskene fra indeanlægget sås et højere muskelvandindhold end hos fiskene fra udeanlægget.
Årsagen er sandsynligvis, at de ikke er opdrættet under helt samme forhold. I indeanlægget kan
temperaturen i vintermånederne ikke komme så langt ned som i udeanlægget, hvilket måske
betyder, at smoltifikationen begynder tidligere hos indefiskene sammenlignet med fiskene i
udeanlægget. En anden faktor er lysforholdene. I indeanlægget har der igennem årene været en
svag vågebelysning i nattetimerne. Erfaringer viste, at fiskene havde brug for dette for bedre at
kunne indtage foderet (ved fuldt mørke var der meget foderspild i bassinerne!) - og det blev ud fra
de løbende saltvandstest vurderet, at det ikke påvirkede fiskenes smoltifikation markant. Da lys og
mørke (en normal døgn- og årsrytme) samt lysintensiteten har stor betydning for timingen af
ørredernes smoltifikation, blev det i februar 2012 besluttet at slukke for vågebelysningen (og stoppe
fodringen om natten), så fiskene oplever fuld mørke, når det er nat. Det er usikkert, hvad denne
ændring fik af betydning for den generation af fisk, der var i anlægget, da ændringen skete (de fisk
der er brugt i dette forsøg!). Men det er sikkert, at proceduren med fuld mørke i nattetimerne vil
blive fuldt fremover - og det vil sandsynligvis have en positiv effekt på smoltifikationsprocessen hos
fiskene.

Resultaterne af muskelvandindholdet og chloridværdierne i plasmaet tyder på, at smoltifikationen
hos fiskene i indeanlægget topper i første halvdel af marts. Samme tendens fandt Nielsen & Madsen
(DFU-rapport fra 1998) hos havørreder opdrættet i flere dambrug.
Saltpumpe-aktiviteten i gællerne hos både inde- og udefiskene var allerede ved første sampling sidst
i februar på et forholdsvis højt niveau. Hos fiskene i indeanlægget lå værdierne mere eller mindre
konstant gennem hele forsøgsperioden bortset fra ved sidste sampling den 16. maj, hvor der var et
tydeligt faldt - afsmoltificering. Hos fiskene i udeanlægget var saltpumpe-aktiviteten mere intens og
der sås et tydeligt smoltifikationspeak i slutningen af marts. Denne forskel mellem inde- og
udefiskene må nok tilskrives lys- og temperaturforskellene, da der ikke er andre afvigende faktorer.
Som tidligere nævnt er temperaturprofilen og også lysintensiteten afgørende for både intensiteten
og varigheden af saltpumpe-aktiviteten/smoltifikationen.
Ud fra saltvandstestene ser det ud til, at smoltifikationen hos fiskene fra indeanlægget (dé fisk der
blev sat ud i april 2012) toppede i begyndelsen af marts og allerede ved samplingen den 12. april
var saltvandstolerancen blevet markant lavere. Konklusionen er dog, at havørreder fra Fyns
Laksefisk smolter. Der ses en tydelig saltvandstoleranceforbedring og saltpumpe-aktiviteten er på
et forholdsvis højt niveau. Intensiteten af smoltifikationen hos fiskene i indeanlægget er ikke så
markant som hos fiskene i udeanlægget. Om de forbedrede lysforhold med mere lysindfald og
nattemørke vil gøre, at de kommende havørredergenerationer opdrættet på Fyns Laksefisk vil
gennemgå en mere intens smoltifikation kan kun fremtidige undersøgelser belyse.

Til spørgsmålet om havørrederne opdrættet på Fyns Laksefisk vil vandre til havs kort tid efter
udsætning, skal der andre undersøgelser til. Set ud fra denne smoltundersøgelse vil vi mene, at hvis
fiskene sættes rettidigt ud, vil de både vandre og klare omstillingen til saltvand uden problemer.
Når sportsfiskerne, måske med rette, har sagt at der i en årrække er blevet fanget færre havørreder
på kysten, er der flere faktorer, der kan have spillet ind. Der er mange (sultne) skarver rundt omkring
Fyn, som helt sikkert også har havørreder på menukortet. I 2011 lå kysterne badet i brune
chatonella-alger og nærmest ødelagde hele dette års forårsfiskeri. De to isvintre har helt sikkert

også haft en betydning. Ved Skjern Å går man ud fra, at de kolde vintre er årsag til et dårligere
laksefiskeri.
Citat fra www.skjern-aa.dk:
Desværre mærkede vi nu for alvor, effekten af de to hårde vintre i 2009-2010 og 2010-2011, da
antallet af grilse i åen, for andet år i træk, var lille. Således blev “den lille kvote” ikke opbrugt i år.
Såfremt forudsigelserne om, at dårlige tilbagevendinger fra årgange, som blev påvirket af “næstenisvintrene” holder stik også næste år, må vi så nok desværre forvente et dyk i antallet af store og
mellemlaks i 2013. Men man kan håbe, at de forventninger bliver gjort til skamme…

Konklusion
Det er tydeligt, at ørrederne både i inde- og udeanlægget smoltificerer. Smoltifikationen er mest
intens hos udefiskene. Saltpumpeaktiviteten er på sit højeste midt i marts, mens der fra midt i april
allerede er tendenser til afsmoltificering. Dette er samme mønster, som Nielsen & Madsen så i deres
undersøgelse af dambrugshavørreder i 1998.
Kommentar fra Lektor Steffen S. Madsen
Jeg tror godt, vi kan konkludere, at udefiskene har en mere intens smoltifikation end indefiskene, hvilket nok må
tilskrives lys- og temperaturforholdene. Nu ved jeg ikke så meget om, hvilke lysintensiteter indefiskene går ved
sammenlignet med udendørsforholdene, men jeg går ud fra, at fotoperiodeændringen er den samme.
Lysintensiteten kan sagtens være afgørende for den "mere intense" udvikling af Na+K+-ATPase aktiviteten i
udefiskene. Forskellen kan også forklares ved de forskellige temperaturforhold. Det er velkendt, at
temperaturprofilen er meget afgørende for både intensiteten og varigheden af Na+K+-ATPase-stigningen. Det er
svært at kommentere yderligere uden kendskab til disse profiler.
Ud fra muskelvand- og chlorid-værdierne ser det ud til, at fiskene topper tidligt og allerede i april er ved at
afsmoltificere.
Både inde- og udefiskene viser en meget forbedret saltvandstolerance. Det er overraskende tidligt de peaker men dog helt i overensstemmelse med vores tidligere undersøgelser (Nielsen & Madsen, 1998). Hvis fiskene
sættes ud på det rette tidspunkt, vil jeg mene, at de på det grundlag både vil vandre og klare omstillingen uden
problemer. Dog tror jeg også, det er ret sikkert, at udefiskene vil have den stærkeste vandringstrang - bedømt ud
fra ændringen i Na+K+-ATPase-aktivitet. Resultaterne er på mange måder nøjagtig som jeg ville have forudsagt.
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