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Forarbejdet til avlsstationen
Inden for de sidste 50 år har der
været flere forsøg på at starte et
systematisk avlsarbejde på regnbue-
ørreder i Danmark bl.a. på For-
søgsdambruget i Brøns. Dette avls-
program strandede imidlertid i
1970 på grund af en virussygdom,
IPN – Infektiøs Pankreas-Nekrose,
som forårsager stor dødelighed hos
ørredyngel. Der har ikke siden væ-
ret drevet systematisk avlsarbejde
på regnbueørreder i Danmark.

Regnbueørred (Oncorhynchus my-
kiss) har været den dominerende
opdrætsfisk i Danmark i mere end
100 år. Den blev indført til danske
dambrug fra USA i 1886, og Dan-
mark var det første land i Europa
hvor regnbueørred blev opdrættet i
ferskvand. Det danske ørredopdræt
udviklede sig til et af verdens førende,
men produktionen i ferskvand har
i flere år været stagnerende omkring

32.000 tons om året. Hertil kommer
en årlig produktion i saltvand på
ca. 7.000 tons regnbueørreder.

Stagnationen skyldes især forskel-
lige miljørestriktioner der har med-
ført betydelige begrænsninger for ør-
redproduktionen i Danmark.Til sam-
menligning er den europæiske ør-
redproduktion steget fra ca. 200.000
tons i 1990 til ca. 300.000 tons
omkring årtusindskiftet. Ca. 90%
af den danske ørredproduktion
eksporteres svarende til en første-
håndsværdi på ca. 600 mio. kr.

Der er gennemført væsentlige mil-
jømæssige forbedringer inden for
dansk fiskeopdræt gennem de se-
neste 20 år. Dette har dog endnu
ikke givet sig udslag i tilladelser til
at udvide produktionen.

Avlsarbejde må imidlertid forven-
tes også at kunne bidrage til at for-
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Regnbueørreder med hurtigere vækst og bedre udnyttelse af
foderet er de første resultater af et systematisk avlsarbejde på
Danmarks første avlsstation for regnbueørred i Hirtshals. I avls-
arbejdet tages der i høj grad hensyn til miljøet, fiskesundheden
og kvaliteten af den producerede fisk. Resultaterne fra avlsarbej-
det når ud til de danske dambrugere gennem salg af befrugtede
æg fra avlsstationen. Disse såkaldte øjenæg afsættes overvejende
til landets avlsdambrug og yngelprocenter, hvor de opformeres
og videresælges til landets øvrige dambrugere og bidrager der-
med til trinvis forbedring af avlsmaterialet i dansk ørredopdræt.
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bedre fiskeproduktionen. Det er vel-
kendt at der har været drevet avls-
arbejde inden for husdyrbruget i år-
tier, og resultaterne kan aflæses i en
mangedobling af udbytterne inden
for f.eks. kød- og mælkeproduktio-
nen. Der har ligeledes været drevet
succesfuldt avlsarbejde på regnbue-
ørred og laks i Norge i 30 år. Såle-
des er produktionstiden for en 5-kg
laks blevet reduceret fra 24 måne-
der til ca.12 måneder! I det norske
lakse-avlsprogram opnås ca. 10%
avlsfremgang for hver generation
(4 år), dvs. ca. 2,5% om året.

Potentiale i avlsarbejde
For ligeledes at dokumentere po-
tentialet i avlsarbejde på danske
regnbueørreder blev der i midten

af 1990’erne gennemført et tvær-
fagligt forskningsprojekt med del-
tagelse af flere danske forsknings-
institutioner inden for akvakultur.
Som beskrevet i det følgende viste
projektet at der kunne opnås væ-
sentlige miljømæssige og økono-
miske forbedringer af den danske
ørredproduktion ved at avle på
familier af regnbueørreder.

Ved en familie forstås ét hold fisk,
hvor alle fiskene har samme mor
og far. Da moderen og faderen bi-
drager med hver halvdelen af sine
arveanlæg (gener) til afkommet
betyder det at hver fisk i den nye
familie indeholder 50% af hver af
forældrenes gener.

I en forsøgsserie, med én familie i
hvert sit kar, blev 50 familier op-
drættet under fuldstændig ens for-
hold med hensyn til vandkvalitet,
fodring mv. Efter syv måneders
opdræt viste forsøgene markante
forskelle mellem de enkelte fami-
lier (Figur 1 og 2).

Figur 1 viser således, at den gen-
nemsnitlige fiskestørrelse varierede
fra 111 g /stk i den dårligste familie
til 275 g /stk i den bedste familie.
Den eneste forskel mellem famili-
erne var, at de havde forskellige
forældre. Fiskene fra den bedste
familie ville således være klar til
salg flere måneder før fisk fra den
dårligste familie.
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Figur 1.
Variationen i gennemsnitlig slutvægt (syv måneder efter klæk-
ning) for ti af de 50 familier af regnbueørred opdrættet under
ens forhold. Der er vist familierne med henholdsvis største og
mindste gennemsnitsvægt samt otte mellemliggende familier.



Figur 2 viser foderkvotienten, der
udtrykker hvor godt de enkelte
familier har udnyttet foderet, dvs.
mængden af foder, der skal til for
at producere 1 kg fisk. Her er vist
resultaterne for ti familier, herunder
den bedste og den dårligste familie.
Den dårligste familie voksede 1 kg
ved at spise 960 g foder, mens den
bedste familie kunne nøjes med
690 g foder for at vokse 1 kg.Ved
at anvende sidstnævnte familie i
avlsarbejdet kunne der altså produ-
ceres flere fisk på en mindre mængde
foder til gavn for såvel miljøet som
produktionsøkonomien.

Projektet dokumenterede således
at et systematisk avlsarbejde kunne
bane vejen for en mere rentabel og
bæredygtig ørredproduktion i dan-
ske dambrug.

Dansk Ørredavl
I kølvandet herpå var der bred op-
bakning fra akvakulturerhvervet til
at etablere en avlsstation hvor avls-

arbejdet skulle foregå, og avlsstatio-
nen blev således indviet i juni 2000.
Avlsstationen ligger ved Nordsø-
centret i Hirtshals og ejes og drives
af den erhvervsdrivende Fond
Dansk Ørredavl, som blev stiftet i
1999 af Dansk Dambrugerfore-
ning, Dansk Havbrugerforening,
Foreningen Forsøgsdambruget og
Organisationen Dansk Akvakultur
(ODA). Selve avlsprogrammet ud-
vikles af Danmarks JordbrugsForsk-
ning og Danmarks Fiskeriunder-
søgelser i samarbejde med Dansk
Ørredavl.

Avlsstationen og dens arbejde
Avlsstationen omfatter dels en iso-
leret hal på ca. 500 m2 (Figur 3)
og dels en uisoleret 200-m2 hal der
oprindeligt blev opført af DFU i
1985. I tilknytning hertil er indret-
tet et klækkeri.

Opdrætsanlæggene er indrettet
som såkaldte recirkulationsanlæg
hvor vandet renses og genbruges,
dvs. der er et meget lille forbrug af
frisk vand. Således udskiftes kun
den vandmængde der fordamper
eller fjernes i forbindelse med
vandrensningen, svarende til ca.
15% udskiftning af anlæggets
vandvolumen pr. døgn.

Fra fiskekarrene løber vandet til
et mekanisk filter hvor partikler
(ekskrementer, foderrester mv.)
større end ca. 60 µm, dvs. 60 tusin-
dedele millimeter, bliver fjernet fra
vandet. Herefter passerer vandet
de biologiske filtre hvor organiske
stoffer omsættes, og hvor fiskenes
affaldsprodukt ammoniak (NH3)
omdannes til frit kvælstof (N2),
ligesom der også sker en beluftning
således at den udviklede N2 og
CO2 afgives til atmosfæren. Efter
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Figur 2.
Den gennemsnitlige foderkvotient (FQ = mængde foder/kg
produceret fisk) for henholdsvis den bedste og den dårligste
familie samt otte mellemliggende familier.



rensningen bliver vandet behandlet
med ultraviolet lys (UV) der fjer-
ner bakterier i vandet.

Ved beluftningen tilføres også at-
mosfærisk ilt til vandet, men inden
vandet ledes tilbage til fiskene, til-
sættes ren ilt for at sikre fiskene
optimale iltforhold og dermed de
bedste betingelser for god vækst og
foderudnyttelse.

Veterinær standard
Det er altafgørende for avlsarbej-
det at avlsstationens fisk holdes fri
for så mange sygdomme som mu-
ligt. Avlsstationens placering i
Hirtshals skyldes således dels om-
rådets høje veterinære status – om-
rådet er fri for nogle meget smit-
somme virussygdomme – og dels
at der er stor afstand til dambrug
og tilknyttede vandløbssystemer.

Avlstationen er optaget i Fødevare-
direktoratets register over avlsdam-
brug fri for en række alvorlige
ørredsygdomme, herunder IPN,

der, som tidligere nævnt ødelagde
de første tiltag til systematisk avls-
arbejde.

Avlsstationen drives som en lukket
besætning, dvs. at den etablerede
bestand af avlsfisk ikke umiddel-
bart kan suppleres med yderligere
avlsmateriale (fisk, æg eller sæd),
for på den måde at reducere risi-
koen for indslæbning af sygdomme.
Fødevaredirektoratet kan dog give
en særlig tilladelse til indførsel af
nyt kontrolleret avlsmateriale. Risi-
koen for indavl søges reduceret ved
at anvende en særlig selektionsme-
tode – Optimal Bidrags-Selektion
(OBS) som er beskrevet på side 23
i afsnittet om selektion.

Opretholdelse af absolut højeste
veterinære status på avlsstationen
forudsætter i høj grad også omhyg-
gelig hygiejne ved trafik til avlssta-
tionen, der iøvrigt begrænses mest
muligt.Ved alle indgange er etable-
ret særlige sluser til desinfektion og
smittefrit fodtøj/overtrækskitler.

Avlsarbejde på regnbueørred i Danmark

Figur 3.
En af Dansk Ør-
redavls haller på
Nordsøcentret i
Hirtshals. Anlæg-
get er indrettet
som et recirkula-
tionsanlæg med
vandrensning og
minimalt forbrug
af frisk vand.
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Back-up
For at undgå et totalt tab af de op-
nåede avlsfremgange, f.eks. ved
konstatering af en alvorlig fiskesyg-
dom i avlsstationens bestand eller
ved fysisk betingede uheld, skal der
etableres en særskilt back-up af fisk
der repræsenterer de opnåede avls-
resultater. Der vil således i nødstil-
fælde – og efter særlig tilladelse fra
Fødevaredirektoratet – kunne blive
ført materiale fra back-up-anlægget
til avlsstationen.

Det faglige råd
Dansk Ørredavls bestyrelse har
nedsat et fagligt råd til dels at råd-
give sig om avlsarbejdet og dels
udføre forskning og undersøgelser
i tilknytning til aktiviteterne på
avlsstationen.

Det faglige råd består af repræsen-
tanter fra erhvervet samt forsk-
ningsinstitutioner, der beskæftiger
sig med fagområder der knytter sig
til avlsarbejdet, herunder bl.a. Dan-
marks JordbrugsForskning, Statens
Veterinære Serumlaboratorium,
Den Kgl.Veterinær- og Landbo-
højskole, Fødevaredirektoratet,
Fiskefoderfabrikantforeningen og
Danmarks Fiskeriundersøgelser.

Avlsprogram
Et systematisk og effektivt avlsar-
bejde kræver et avlsprogram der
beskriver de daglige arbejdsrutiner
(fodring, sortering, dataregistre-
ringer mv.), og hvordan udvalg
og krydsning af avlsfisk skal fore-
gå. Dansk Ørredavl, Danmarks
JordbrugsForskning og Danmarks
Fiskeriundersøgelser samarbejder
om at opbygge et sådant avlspro-
gram for regnbueørred med støtte
fra Direktoratet for Fødevare-
Erhverv.

Avlsarbejdet baserer sig på familie-
avl hvor den enkelte familie er af-
kom af én hun- og én han-fisk. På
basis af indsamlede data (vækst,
foderkvotient mv.) for hver familie
foretages beregninger af avlsværdi
med henblik på udvalg af de bed-
ste fisk til videre avl. De udvalgte
fisk mærker vi med en mikrochip
hvis kode registreres sammen med
øvrige data for den enkelte fisk i en
database.

Avlsprogrammet omfatter således
også opbygningen af systemer til
mærkning af fiskene og registrering
af data samt en database hvor alle
informationer fra avlsarbejdet
lagres.

Avlsmål
Avlsarbejde går ud på at ændre
sammensætningen af arveanlæg-
gene (gen-puljen) hos fiskene i en
bestemt retning, dvs. øge andelen
af gener med ønskede egenskaber.
Avlsmål er et udtryk for hvilke
egenskaber (f.eks. vækst), der øn-
skes forbedret gennem avlsarbej-
det, og et systematisk avlsarbejde
kræver at man udvælger avlsfiskene
i forhold til specifikke avlsmål.

Ved valg af avlsmål, er det vigtigt at
den pågældende egenskab er:

• økonomisk betydende for 
erhvervet

• arvelig

Væksten hos fiskene er en af de
vigtigste økonomiske parametre i
opdræt idet det drejer sig om at
gøre fiskene klar til salg på kortest
mulig tid.

Fiskenes udnyttelse af foderet er li-
geledes en nøglefaktor idet foderet
udgør ca. 50% af produktionsom-

Avlsarbejde på regnbueørred i Danmark
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kostningerne i fiskeopdræt. Alle
danske dambrug har en årlig
foderkvote, og derfor drejer det
sig naturligvis om at producere
størst mulig mængde fisk på denne
fodermængde, dvs. maksimal
vækst og foderudnyttelse (lav fo-
derkvotient).

De primære avlsmål i det danske
avlsarbejde er således vækst (ud-
trykt ved den daglige vækst, SGR)
og foderkvotient (FQ), der udtryk-
ker hvor meget foder der går til at
producere 1 kg fisk.

Selektion
Hvis man giver en fisk gode op-
vækstvilkår, kan den vokse sig stor.
Men det er jo en egenskab der
skyldes miljøet, dvs. ydre faktorer
som ikke er arvelige. Det som vi i
avlsarbejdet er interesseret i, er de
arvelige faktorer.

I fagsproget skelner man mellem
en fisks fænotype og dens genotype.
Fænotypen er fiskens ‘fremtonings-
præg’ – som vi opfatter fisken, dvs.
dens vægt, størrelse osv.Ved geno-
typen forstås alle fiskens arveanlæg
– både de ‘skjulte’ og dem som er
udtrykt i fænotypen. Fænotypen
bestemmes af både genotypen og
de miljøfaktorer, som fisken vokser
op i, mens genotypen er fastlagt fra
det øjeblik ægget er befrugtet af en
sædcelle.

Med andre ord – fisken er et resul-
tat af både arv og miljø, men ved
avlsarbejde er det arven, dvs. geno-
typen der er vigtig, idet det er den
der kan nedarves til fiskens afkom.

Regnbueørred er karakteristisk på
flere områder i relation til mulighe-
derne for avlsmæssige forbedringer.

Der er dels mange individer pr.
familie, og dels har fisk en stor
variation (spredning) i de fleste af
de arvelige egenskaber, dvs. at en
væsentlig del af de forskelle (f.eks.
foderudnyttelse og vækst) vi ser
mellem forskellige familier kan for-
klares ved arvelige forskelle mellem
de respektive familier.

Størst avlsfremgang opnår man når
der er stor variation mellem indivi-
der for den egenskab der avles på.
Er der f.eks. stor variation i væk-
sten mellem fiskene i en familie
med en høj gennemsnitsvægt, ud-
vælger man de hurtigst voksende
fisk og man vil derved opnå en
hurtigere avlsfremgang end hvis
alle fiskene i familien var nogen-
lunde lige store.

Det forholdsvis store antal indivi-
der i hver familie indebærer imid-
lertid at man risikerer at udvælge
mange forældrefisk fra en enkelt
familie. Denne strategi indebærer
risiko for øget indavl og dermed i
en reduktion i avlsfremgangen i se-
nere generationer.

I det danske avlsarbejde anvendes
som nævnt en alternativ metode –
Optimal Bidrags-Selektion (OBS)
– som sikrer at flere familier bliver
repræsenteret blandt avlsfiskene.
Det betyder i praksis at man fore-
tager et bredere udvalg af avlsfisk,
dvs. at man ikke nødvendigvis kun
udvælger dem med de højeste avls-
værdier i forhold til avlsmålene.

Dermed opnås en større variation i
den samlede genpulje og risikoen
for indavl reduceres. Dette medfø-
rer ganske vist at der på kort sigt
sker en mindre avlsfremgang, men
målt over flere generationer vil den

Avlsarbejde på regnbueørred i Danmark
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akkumulerede avlsfremgang blive
højere end efter den hidtidige me-
tode hvor indavlseffekten får sti-
gende betydning efter flere genera-
tioner.

Avlsfisk
Under fiskenes opvækst selekterer,
dvs. udvælger vi de bedste fisk i for-
hold til avlsmålene. Det sker i for-
bindelse med opvejninger og sorte-
ringer (Figur 4). Fiskene holdes
kar-vis adskilt indtil enkeltfiskene
bliver mærket.

Tidspunktet for fiskenes køns-
modning er dels arvelig betinget
og afhænger dels af miljøforhold
(vandtemperatur, lysforhold, vækst-
hastighed).

På dambrugene kønsmodnes regn-
bueørreder som regel ved 3-års al-
deren med en størrelse på ca.3 kg.
Men gode vækstbetingelser kan
fremskynde dette tidspunkt. Dette
er tilsyneladende tilfældet for avls-

fiskene på avlsstationen. Avlsfiskene
stammer fra dambrug hvor deres
slægtninge kønsmodnes som 3-års
fisk. Men på avlsstationen opdræt-
tes fiskene under konstante betin-
gelser med højere temperatur og
tilsvarende højere tildeling af foder
end på et almindeligt dambrug.
Fiskene opnår derfor størrelser på
ca. 1-1,5 kg som 1-års fisk og ca.
3,5 kg som 2-års fisk, hvorfor det
er naturligt at de bliver kønsmodne.
Tilsvarende har vi ved opdræt af
regnbueørreder i kølevand fra et
kraftværk konstateret at afkom af
fisk med anlæg for kønsmodning i
4-års alderen (vældvandsopdræt)
blev kønsmodne som 3-års fisk i
det varmere kølevand.

Det er derfor mere korrekt at an-
give en fisks alder i såkaldte dag-
grader, dvs. antal dage ganget med
vandets temperatur (dag · °C) – en
allerede etableret metode til at an-
give varigheden fra befrugtning til
klækning af fiskeæg.

Avlsarbejde på regnbueørred i Danmark

Figur 4.
De kommende
avlsfisk udvælges
blandt de bedste
fisk i forhold til
avlsmålene.
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Mærkning
Udvalgte fisk mærkes med såkaldte
PIT-mærker der indeholder fiskens
ID-nummer. Hvert mærke inde-
holder 39 bits hukommelse til ID-
nummeret, dvs. at der er mulighed
for 239 (ca. 5,5 billioner) forskellige
numre. Nummeret ligger godt be-
skyttet inde i mærkets glaskappe.
Mærket, der er ca. 11 mm langt og
2 mm i diameter, lægges ind i
fiskenes bughule ved hjælp af en
kanyle.

Mærket aflæses med en scanner på
samme måde som prisen aflæses
på varerne ved kassen i supermar-
kedet. Microchippen aktiveres af et
magnetfelt som udsendes fra scan-
neren, hvorefter fiskens ID kan af-
læses på scannerens display. Fiske-
nes ID-numre læses direkte ind i
databasen (Fig 5).

Database
Alle informationer (vækst, foder-
forbrug, klækning, dødelighed mv.)
for alle familier og udvalgte avlsfisk
registreres i en central database.

Ved hjælp af databasen kan vi såle-
des følge udviklingen i historie, op-
vækst samt avlsværdier for hver fa-
milie og avlsfisk. Det er ligeledes
muligt at udtrække specifikke op-
lysninger om familier og enkeltfisk.

Databasen udgør kernen i avlsar-
bejdet idet databasen automatisk
udarbejder befrugtningsplanen,
dvs. ‘udpeger’ de bedste avlsfisk i
forhold til avlsmålet – og dermed
grundstammen i næste generation.

Avlsværdi
En fisks avlsværdi med hensyn til
en given egenskab angiver hvor
godt fisken egner sig som avlsfisk.
Hvis der således udvælges fisk med
høj avlsværdi for f.eks. foderkvoti-
ent kan man forvente, at gennem-
snittet af den følgende generation
viser en bedre foderudnyttelse end
forældregenerationen.

I praksis vil man aldrig helt kende
den sande avlsværdi for en fisk idet
avlsværdien er udtryk for et gen-
nemsnit af fiskens afkom. Derfor

Figur xxxx.
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Figur 5.
Mærknings- og re-
gistreringsudstyr.
Mærket lægges ind
i fiskens bughule
med sprøjte og ka-
nyle. Fisken ligger
på en stationær
scanner hvorfra
mærkets ID-num-
mer læses direkte
ind i databasen i
computeren til
venstre. Det lyse
instrument til høj-
re er en håndscan-
ner hvor fiskens
ID-nummer kan
aflæses i feltet på
scanneren.
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beregner man en sandsynlig avls-
værdi. Dette kan gøres ved at fore-
tage målinger på afkom af avlsfisk.
Metoden er tidskrævende, idet det
kan tage op til fire år før en sand-
synlig avlsværdi kan beregnes for
en given regnbueørred. Dette skyl-
des at der går to til tre år før fis-
kene er kønsmodne, og derefter et
år med at få data for afkommets
vækst og foderudnyttelse.

Ved beregning af avlsværdien vil
der blive beregnet et del-indeks for
henholdsvis vækst (SGR) og foder-
kvotient (FQ), der vægtes i forhold
til hinanden. Således bliver avls-
værdien S = w1 · ISGR + w2 · IFQ ,
hvor w1 og w2 er udtryk for vægt-
ningen af de to avlsmål.

For at få det bedst mulige data-
grundlag for vurderingen af avls-
værdien udvælger vi og tester fami-
lier i kontrollerede forsøg og under
dambrugsforhold.

De avlsfremgange vi opnår, er va-
rige og føres videre til kommende
generationer. Fremgang i avlsarbej-
det kan således illustreres ved at gå
op ad en trappe hvor man stiger et
trin op for hver generation.

Perspektiver
Danmark har en århundredlang
tradition som fiskerination, lige-
som Danmark var pioner inden
for opdræt af regnbueørreder i
Europa.

Den globale efterspørgsel efter
opdrætsfisk er stigende i takt med
at der landes færre fisk fra det tra-
ditionelle fiskeri. Således udgør
opdrættede fisk for tiden ca. 30%
af de samlede landinger af kon-
sumfisk i verden, og akvakulturens

bidrag til verdens fødevareforsy-
ning forventes at stige væsentligt i
de kommende årtier. Avlsarbejde
på en række opdrætsarter må for-
ventes at bidrage væsentligt til
effektivisering af fiskeopdrættet i
verden.

Bortset fra sporadisk avlsarbejde
på enkelte dambrug er det egent-
lige systematiske danske avlsar-
bejde netop startet. Men de forelø-
bige resultater viser at ved at avle
efter bedre vækst og foderudnyt-
telse kan der produceres en større
mængde fisk på en given foder-
mængde, og samtidig kan mæng-
den af kvælstof og fosfor ved den
efterfølgende vandrensning redu-
ceres. Avlsarbejdet bidrager der-
med også til sikring af vandmiljøet
og de naturlige fiskebestande.

Resultaterne fra arbejdet på avls-
stationen omsættes i praksis ved
salg af såkaldte øjenæg, dvs. be-
frugtede æg, der er halvvejs mod
klækning, til overvejende avlsdam-
brug, der klækker æggene og op-
drætter fiskene til egne moderfisk.
Når disse fisk er kønsmodne bliver
øjenæg herfra solgt til yngelprodu-
center der producerer yngel til
produktionsdambrug hvor fiskene
vokser til salgsklar størrelse. En del
øjenæg forventes dog solgt direkte
til produktionsdambrug. Avlsfrem-
gangene på avlsstationen forgrenes
således løbende til landets dam-
brugere og bidrager dermed til
trinvis forbedring af avlsmaterialet
i dansk ørredopdræt.

Et systematisk avlsarbejde vil være
et vigtigt redskab for en bæredygtig
udvikling på de danske dambrug
under ordnede produktionsfor-
hold. �
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Ordliste
Akvakultur – Akvakultur er kontrolleret opdræt af fisk, skaldyr mv.

Avlsarbejde – Avl er en form for produktudvikling som opnås gennem avlsarbejde.
I avlsarbejdet udvælges de bedste fisk som forældrefisk til næste generation i for-
hold til målet for produktudviklingen (avlsmål).Ved avlsarbejde flyttes gennem-
snittet for en egenskab (f.eks. middelvægt ved given alder) fra den ene generation
til den næste generation i positiv retning.

Avlsmål – Avlsmål er udtryk for de egenskaber (f.eks. vækst) som ønskes forbedret
gennem avlsarbejdet.

Avlsværdi – Avlsværdien for en fisk (f.eks. med hensyn til vækst) er udtryk for gen-
nemsnittet af fiskens eventuelle afkom – og dermed et udtryk for hvor god fisken
er at avle videre på.

Foderkvotient (FQ – Feed Quotient) – Foderkvotienten FQ = mængde foder (kg)/pro-
duceret fiskemængde (kg). For fisk kan FQ være mindre end 1 – dvs. man får
mere fisk end den mængde foder man giver dem. Det skyldes dels at der er tale
om tørfoder, som er mere koncentreret end fiskens føde i naturen, f.eks. insekter;
det vand som foderet ikke indeholder, optager fisken så fra omgivelserne. Des-
uden er fisk koldblodede dyr, og de har derfor en mere effektiv foderudnyttelse
end varmblodede dyr.

Fænotype – Ved en fisks fænotype forstås fiskens synlige egenskaber (f.eks. vækst,
form, farve m.m.). Fænotypen er et resultat af samspillet mellem individets arve-
anlæg (genotype) og dets miljø.

Gen – Et gen (arveanlæg) udgør den arvelige enhed som kan overføres fra én genera-
tion til den næste. Et æg indeholder ét sæt gener fra moderen, mens én sædcelle
indeholder ét sæt gener fra faderen. Efter befrugtning udgør de to gen-sæt den
nye fisks genotype.

Genotype – Ved en fisks genotype forstås dens arveanlæg hvor halvdelen stammer fra
hun-fisken og den anden halvdel stammer fra han-fisken. Genotypen bestemmer i
samspil med miljøet fiskens synlige egenskaber (fænotypen). Genotypen er speci-
fik for den enkelte fisk, dvs. der er ikke to fisk der er ens.

Indavl – Indavl er udtryk for indbyrdes slægtskab mellem en han- og en hunfisk der
giver genetisk ophav til en ny familie. Der vil være en vis sandsynlighed for at de
to gener for en given egenskab stammer fra samme fisk i stamtavlen afhængig af
slægtskabet mellem forældrefiskene. Indavl resulterer i svagere fisk med nedsat
vækst og overlevelse.

Selektion – Udvalget (selektionen) af de bedste fisk i forhold til avlsmålet foretages ud
fra fastlagte selektionskriterier.

Selektionskriterier – Selektionskriterier er egenskaber (vækst, kvalitet mv.) der kan må-
les på fiskene.

Vækst (SGR – Specific Growth Rate) – Væksten udtrykkes ved den specifikke vækstrate
(SGR), dvs. procent tilvækst pr. dag. SGR defineres som:

SGR = 100 � ( lnW1 – lnW0)/t ,

hvor W0 = biomassen ved periodens begyndelse, W1 = biomassen ved periodens
afslutning og t = antal foderdage i perioden.


