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Den naturlige produktion af ørred-smolt
i de danske vandløb er i dag ca. 0,8 mio
stk. og dermed langt under den oprindeli-
ge produktion, som kan beregnes til ca.
2,64 mio. stk. Denne reduktion skyldes
primært menneskeskabte forringelser af
vandløbenes fysiske forhold og
sekundært vandkvalitet.

For at kompensere for tabet af den oprin-
delige ørredproduktion og for at imøde-
komme ønsket om flere havørreder ved de
danske kyster og vandløb, udsætter frivil-
lige fra bl.a. sportsfiskerforeninger derfor
årligt et stort antal havørred-smolt – i
2001 eksempelvis omkring 1,8 mio.stk.

Havørred-smoltene udsættes om foråret i
vandløbene som såkaldte mundingsud-
sætninger. Formålet med mundingsud-
sætningerne er primært at forøge fiskeriet
i saltvand og at mindske strejfraten til
andre områder og nogle steder også at

sikre en senere tilbagevending af gyde-
modne fisk til det vandløb, hvor den
pågældende udsætning finder sted. Indtil
2000 udsatte man også ørredsmolt
direkte i saltvand, de såkaldte kystudsæt-
ninger, men denne udsætningsmetode er
i dag ophørt, fordi de udsatte ørred strej-
fer ind i tilfældige vandløb som gydefisk,
hvor de kan udgøre en genetisk ”forure-
ning”.

Overlevelsen af smolt og den senere tilba-
gevending af voksne gydemodne fisk er
afhængig af et samspil mellem miljøfak-
torer (både i vandløbet og i havet) og
fiskens smoltudvikling, dvs. dens van-
dringslyst og evne til at leve i saltvand.

I vilde ørredbestande vil udvandringen
foregå om foråret, præcist når fisken ”er
klar til det” – dvs. når den har gennem-
gået vigtige fysiologiske forberedelser
(smoltifikationen). Den naturlige udvæl-
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For en levende organisme er der stor forskel på at leve i saltvand og
ferskvand. Det stiller meget forskellige krav til fisk at opretholde salt-
og vandbalancen  i de to forskellige vandmiljøer. Unge ørreder er der-
for nødt til at gennemgå nogle markante fysiologiske forandringer
inden de bliver i stand til at udvandre fra ferskvand til saltvand. I
Danmark udsættes der hvert år par millioner ørredsmolt. Vi har
arbejdet med at finde brugbare metoder der kan afsløre hvor parate
unge ørreder på et givent tidspunkt er til at blive sat ud som smolt.
Det viste sig at den hidtil meget brugte metode med at vurdere
ørredsmoltenes blankhed er upålidelig. Til gengæld har vi fundet
andre metoder, hvoraf den ene nemt og enkelt kan foretages ude på
dambrugene. Vore undersøgelser viste også at udsætninger bør fore-
gå i slutningen af marts, og helst ikke senere end starten af april.
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gelse, som gennem generationer har valgt
de dårligst egnede fisk fra, sørger for at
smoltudvikling og smoltvandring er opti-
meret til de lokale forhold i havene ud for
deres hjemvandløb. Derved bliver overle-
velsen i havet optimal. I forbindelse med
udsætninger af laksefisk er overlevelsen
naturligvis den parameter man er mest
interesseret i at optimere.

Derfor er det vigtigt at have kendskab til
bl.a. hvordan man vurderer fiskens
smoltstatus samt hvor og hvornår smolt-
udsætningen skal foregå. I denne artikel
vil vi gennemgå de fysiologiske forandrin-
ger den unge ørred gennemlever i fersk-
vand inden mødet med saltvandet for at
kunne klare omstillingen til det marine
liv. Vi vil forsøge at afdække "hvad en
smolt egentlig er" – specielt med henblik
på hvilke faktorer der bør tages hensyn til
ved udsætning af smolt.

Havørredens livscyklus
Havørredens livscyklus indebærer

ophold i både ferskvand og saltvand. Ét til
3 år efter klækningen i ferskvand forlader
yngelen opvækstvandløbet og vandrer
nedstrøms og ud i havet for at udnytte det
større vækstpotentiale her.

Overgangen fra levevis i ferskvand til salt-
vand er en meget kritisk fase i havørredens
livscyklus primært pga. den omfattende
ændring af vandmiljøets fysiske og kemi-
ske forhold samt mødet med nye rovdyr.

Inden udvandringen til havet gennemgår
den unge ferskvandsørred (på engelsk
parr) derfor en lang række ændringer, både
synlige (udseende og adfærd) og usynlige
(ændringer af kropsfunktioner), som har
ét fælles formål: at "forberede" ørreden på
mødet med det salte miljø.

Sammenfattende kaldes disse ændringer
for parr-smolt-transformationen eller
smoltifikation, og resultatet er at den
ferskvandslevende parr forvandles til en
saltvandstolerant smolt, hvis grund-
læggende livsfunktioner og vækst kan
opretholdes efter udvandringen til
havet.

Hele processen styres af hormonsignaler
i fisken der igangsættes og synkronise-
res af ydre forhold (stigende dagslængde
og vandtemperatur), således at udvan-
dringen sker på det mest gunstige tids-
punkt. Hos de fleste laksefisk (i
Danmark f.eks. ørred og laks) foregår
smoltifikationen om foråret, og under
typiske danske forhold starter ændrin-
gerne så småt i februar måned og kulmi-
nerer senere på foråret, mens fisken sta-
dig befinder sig i ferskvand.

Efter en vækstperiode på 1-2 år i havet vil
kønsmodningen begynde at indtræde.
Selve kønsmodningen er hormonelt
uforenelig med at leve i saltvand, og der-
for er fiskene nødt til at vende tilbage til
ferskvand. Vandringen kan inddeles i
forskellige faser, hvor hovedformålet er
at vende tilbage til det eksakt samme
vandløb hvor ørreden nogle år tidligere
blev klækket.

Laksefisk viser en meget høj grad af
”hjeminstinkt” (på engelsk homing) –
et instinkt som i høj grad styrkes under
smoltifikationsprocessen. Det vandløb
fisken befinder sig i når den bliver til
smolt, vil den ”opfatte” som hjemvand-
løbet, og bruge som navigationsmål for
tilbagevandringen.

Dette forhold benytter man sig af når
udsætningsfisk bliver opdrættet i et
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ferskvandsdambrug med vand som kan
være anderledes end det vandsystem
ørrederne senere udsættes i. Hvis de
unge havørreder bliver udsat på det rette
tidspunkt – dvs. når de bliver til smolt –
vender de kønsmodne tilbage til udsæt-
ningsvandløbet og ikke opdrætsvand-
løbet.

Smoltifikation
De fleste havørredopdrættere og

sportsfiskere forbinder umiddelbart
betegnelsen "smolt" med en "sølvblank
ørred". Denne simple beskrivelse er ikke
direkte forkert, men er heller ikke en fuldt
tilfredsstillende beskrivelse af en funktio-
nel smolt (se senere).

De vigtigste ændringer der sker med
fisken under smoltifikationen, er de
ændringer der sker med fiskens grund-
læggende kropsfunktioner, såsom evnen
til at regulere vand- og saltbalancen i
kroppen (osmoregulering). Denne evne
er direkte bestemmende for ørredens
chancer for at overleve efter mødet med
saltvand. Overgang fra ferskvand til salt-
vand kræver en fuldstændig ændring i
ørredens måde at opretholde salt- og
vandbalancen på.

Osmoregulering 
Ørreden skal som alle andre dyr

opretholde en relativ konstant mængde
af salt og vand i kroppen for at sikre at
funk-tionerne i kroppens celler kan
opretholdes. De vigtigste organer der
hjælper fisken med dette, er gællerne,
nyren og tarmsystemet. Der er stor for-
skel på fiskens "problemer" og hvorle-
des den løser disse i henholdsvis fers-
kvand og saltvand. Ørredens blod og
det omgivende vand er kun adskilt af et
tyndt cellelag i gællerne, hvor vand og

salte kan trænge igennem. Ørreder er
altså “utætte”.

Når to opløsninger – i dette tilfælde
fiskens blod og det omgivende vand –
med forskellige koncentrationer af salt
er i kontakt med hinanden, vil salt altid
bevæge sig fra opløsningen med den
højeste til opløsningen med den laveste
saltkoncentration (diffusion), mens
vand vil bevæge sig i modsat retning.
Den passive bevægelse af vand kaldes
osmose og vil søge at udligne forskelle-
ne i saltkoncentration.

I ferskvand er koncentrationen af salt i
fiskens blod meget højere end i det
omgivende vand, og da fisken som sagt
er “utæt” mister den hele tiden salt over
gællerne, samtidig med at vand trænger
ind i fisken. For at modvirke dette kon-
stante salttab må fisken optage salt bl.a.
fra føden, men også direkte fra det
omgivende vand (hvor der jo ikke er ret
meget salt!). Sidstnævnte foregår i gæl-
lerne ved en proces der koster energi,
som i sidste ende skaffes fra fiskens
føde. Samtidig udskiller fisken det over-
skydende vand. Det sker i nyren i form
af en meget vandig urin.

I saltvand er situationen den modsatte.
Havet er på mange måder en ”ørken" for
fisken idet vandet har et saltindhold der
er meget højere end i fiskens blod. Det
betyder at fisken hele tiden vil miste
vand over gællerne samtidig med at der
trænger salt ind i fisken. Uden modtræk
vil fisken med andre ord blive dehydre-
ret: den vil skrumpe ind og vil dårligt
kunne fungere. I løbet af kort tid vil den
kunne miste så meget væske at livs-
funktionerne dårligt vil kunne opret-
holdes.
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Figur 1 
ændringer hos
smolt
. . . . . . . . . . . . . . . .
Sammenfatning af hvilke
ændringer en ørred gen-
nemgår når den udvikler
sig fra parr til smolt .

Skællene bliver sølvblanke

Aggressivitet nedsættes

Gællerne udvikler saltpumper:
SW-tolerance

Drikkeevne udvikles

Lugtesansen skærpes:
homing

Tarmfunktion udvikles 
til drikning

Fedtsammensætning 
og -indhold ændres

Nedstrømsvandring

Kropsform bliver
torpedoformet

Hormonniveauerne 
ændres drastisk

Synspigment ændres til 
syn på dybt vand

Større svømmeblære 
sikrer opdrift

Nyren nedsætter 
urinproduktion

Svømmekapacitet 
nedsættes muligvis
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Den eneste måde fisken kan genvinde
vandtabet på, er ved at drikke saltvand. I
tarmsystemet optages dernæst salt og
vand sammen, og til sidst udskilles det
overskydende salt i gællerne: fisken har
nu genoprettet sin vand- og saltbalance.
Saltudskillelse er ligesom saltoptagelse
energikrævende og foregår i nogle speci-
elle celler (kloridceller) i fiskens gæller
ved hjælp af et såkaldt enzym som fun-
gerer som en saltpumpe (Na+,K+-
ATPase). Helt simpelt: jo flere af disse
pumper fisken er udstyret med, desto
mere salt kan den skille sig af med, og
desto bedre kan den overleve i det salte
havmiljø.

“Biologisk smoltvindue” 
Under smoltifikationen er én af de

største opgaver for ørreden altså at for-
berede sig på at skulle osmoregulere i
saltvand. Dette sker bl.a. ved at fisken i
god tid inden vandringen begynder at
producere “saltpumper” i gællernes klo-
ridceller, så beredskabet er klart i det
øjeblik fisken nærmer sig saltvand. I den
sidste fase af smoltforløbet er fisken
fuldt forberedt og kan nu klare et direkte
møde med det salte miljø. Samtidig med
ændringen af fiskens gæller sker der et
utal af ændringer i mange andre organer
og organfunktioner, som er med til at
sikre fiskens nedvandring og mulighed
for at vokse i havet (se Figur 1).

Hvordan ved fisken nu at tiden nærmer
sig, og at det er tid til at smolte? Som det
er tilfældet med mange andre dyrearter
er fisken følsom overfor den forøgede
dagslængde og de stigende vandtempe-
raturer i løbet af foråret. Det er disse sig-
naler der får fisken i “smolt-humør”.
Smoltifikationen er imidlertid ener-
gikrævende, og det er ”dyrt” at oprethol-

de det ovennævnte beredskab. Derfor er
smolt kun fuldt funktionelle (beredte)
“saltvandsfisk” i en kort periode i
fersk-vand. Dette korte tidsrum beteg-
nes som fiskens “biologiske smolt-vin-
due”, og dette vindue skal være “åbent”
inden smolten kan og vil begynde sin
vandring ud i saltvandet. Den enkelte
smolt er altså kun i stand til at vandre
ud i saltvand i en kort periode på ganske
få uger.

Smoltprocessen styres i sidste ende af
fiskens gener. I en ørredbestand er der
en naturlig variation i den genetiske
sammensætning, og derfor er det ikke
overraskende at fiskenes individuelle
udvikling ikke finder sted på helt samme
tid selvom de udsættes for de samme
ændringer i dagslængde og vandtempe-
ratur. Variation i smoltudviklingen hæn-
ger desuden sammen med den forud-
gående vækst på parr-stadiet.

Afsmoltifikation
Hvis en smolt ikke når ud i havet i

“smolt-vinduet”, vil den atter miste
evnen til at opretholde salt- og vand-
balancen i havet. Den manglende udvan-
dring kan skyldes forsinkelse ved fysiske
forhindringer i vandløbet eller, som i
dambrugsopdræt, at fisken kunstigt hol-
des i ferskvandsdamme under smoltifi-
kationen. Smolt-vinduet lukkes igen, og
man taler om at fisken afsmoltifiserer og
mister sin vandringstrang.

Antallet af saltpumper falder igen, og
fisken trives bedst med i dette tilfælde at
blive endnu et år i ferskvand og vente på,
at “vinduet” åbnes igen det næste forår.
Først da har fisken igen en mulighed for
at vandre ud i havet. En stor del af fiske-
ne som forhindres i at udvandre, vil dog
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erfaringsmæssigt dø inden denne mulig-
hed igen opstår.

Afsmoltifikationen er bl.a. styret af vand-
temperaturen, og i varme forår vil ørre-
dens afsmoltifikation indtræde tidligere
end i et normalt år. Hvis fisken når til havs
– eller udsættes heri – på det rette tids-
punkt, vil afsmoltifikationen ikke indtræ-
de, og fisken vil opretholde sin evne til at
leve og vokse i havet.

Vurdering af smoltstatus 
og udsætning af smolt 

Tidspunktet for smoltudsætningen er
altså altafgørende for fiskens vandrings-
trang og overlevelsesmuligheder i havet.
Vilde smolt finder selv ud af hvornår de er
“klar” til mødet med saltvandet, hvorimod
tidspunktet for udsatte fisks møde med
saltvand primært er bestemt af de pågæl-
dende fiskeriforeninger der varetager
udsætningerne.

For at få optimalt udbytte af udsætningen
er det derfor vigtigt at have kendskab til
“hvor” i smoltifikationsprocessen fisken
befinder sig på udsætningstidspunktet.
Derfor har man i en del år forsøgt at finde
brugbare mål for dette.

Ofte bedømmes en opdrættet smolt alene
på dens blankhed. En undersøgelse af
fiskens evne til at leve i saltvand giver dog
en langt bedre vurdering af fiskens status.
Dette kan gøres i en såkaldt saltvandstest,
hvor typisk 10 fisk af en population over-
føres til et kar med 3,0% saltvand (fuld
havvandsstyrke er 3,5%) i 24 timer.

Efter 24 timer aflives fiskene, og der udta-
ges blod- og muskelprøver. Mængden af
salt i blodet måles og er et direkte udtryk
for fiskens evne til at udskille salt: jo høje-

re saltindhold i blodet i forhold til de
”normale” ca. 1,0 %, desto mindre chance
er der for at fisken overlever.

Et andet mål for fiskens tilstand er vand-
indholdet i musklerne. Et stort vandtab
efter saltvandsoverførslen er skadeligt for
funktionen af kroppens celler og vil altid
modsvares af et højt saltindhold i blodet.

Analyser af gællernes ”saltpumper”
(Na+,K+-ATPase-enzymet) viser som tid-
ligere fortalt at mængden af disse stiger
under smoltifikationen, i takt med at
fisken bliver bedre til at klare saltvands-
testen. Afsmoltifikationen kendetegnes
ved at evnen til at leve i saltvand og salt-
pumpe-mængden falder drastisk i løbet af
få uger. Derfor kan mængden af ”saltpum-
per” også bruges som et godt mål for ørre-
dens smoltstadium.

Betydning for smoltudsætninger    
Når der udsættes laksefisk i mundingen

af vandløbene er det med henblik på at de
hurtigt skal trække ud i saltvand. Derfor
er det værdifuldt at have kendskab til
fiskenes evne til at modstå salt-stress på
udsætningstidspunktet. Udsættes smolt
uden for det “biologiske smoltvindue”,
kan man risikere at fiskenes salt-stress
ved udtræk i havet øges i en sådan grad,
at deres overlevelsesmuligheder forringes
dramatisk. Ligeledes er det jo en forud-
sætning at de besidder trangen til at van-
dre.

Forsøg har vist, at selvom fiskene ikke
dør direkte af salt-stresset, kan de sag-
tens have ophobet så meget salt i blodet,
at deres svømmeegenskaber bliver stærkt
forringede. Dette bevirker at de søger
mod overfladen og dermed bliver et let
bytte for både fugle og rovfisk. Samtidig
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vil nogle fisk måske umiddelbart være i
stand til at overleve, men deres vækstpo-
tentiale vil ofte være stærkt nedsat.
Dette fænomen kaldes "stunting" og det
resulterer i abnorme "dværgfisk", som i
sidste ende vil dø. Man vil altså kunne
reducere den samlede dødelighed ved at
udsætte dem på det tidspunkt hvor flest
mulige fisk i den pågældende popula-
tion er smoltificerede.

Det er også vigtigt at fiskene ikke har
mistet deres ”vandrings-trang” på
udsætningstidspunktet. I så fald vil de
ikke bevæge sig det sidste stykke ned af
åen og ud i havet, men derimod forblive
i vandløbet som potentielle konkurren-
ter og muligvis endda rovdyr på vand-
løbets unge vildørreder. Hvis man
ønsker at den udsatte ørred skal kunne
finde tilbage til udsætningsvandløbet,
er det desuden vigtigt at tage hensyn til
den kritiske "prægning" på vandløbet,
som sker i løbet af smoltprocessen.
Derfor er det generelt ønskeligt at
udsætte fisk så tidligt som muligt under
smoltudviklingen.

Danske undersøgelser af
havørred-smoltens biologi
Projekt "Smoltvindue"

Smoltudviklingen hos danske havørre-
der er aldrig tidligere blevet undersøgt
systematisk med henblik på optimering
af mundingsudsætninger. I to projekter i
1997-98 har forfatterne fra Syddansk
Universitet (som dengang hed Odense
Universitet) undersøgt graden og varig-
heden af smoltifikationen hos udvalgte
danske opdrætsstammer af havørred. De
undersøgte havørredstammer blev
udvalgt ud fra deres antalsmæssige
betydning for de samlede danske smolt-
udsætninger.

Vandringstrang efter udsætning i åen
I 1999-2001 har SDU og DFU iværksat

undersøgelser af sammenhængen mel-
lem havørreders fysiologiske smoltud-
vikling og deres vandrings-trang i flere
jyske vandløb. Som en del af dette pro-
jekt er afkom af vildfisk (F1 = første
generations opdrætsørreder) blevet
udsat i et mellemstort dansk vandløb
(Salten Å) før, under og efter perioden
med høj saltpumpe-aktivitet. Efterføl-
gende blev overlevelsen og antallet af
vandrende individer fra de 3 forskellige
udsætninger bestemt.

Undersøgelsernes resultater
Dambrugsforsøgene i Projekt ”Smolt-

vindue” viste at samtlige undersøgte
ørredstammer udviklede en markant
forbedret evne til at klare saltvandste-
sten i en kort periode om foråret.
Samtidig steg antallet af saltpumper i
gællerne i alle stammer. Karakteristisk
var at varigheden og intensiteten af
"smoltvinduet" varierede mellem de
forskellige ørredstammer.

Fælles for næsten alle stammer var dog
at de begyndte at miste saltvandstole-
rancen allerede i april, i takt med at
antallet af saltpumper i gællerne faldt.
Denne afsmoltifikation foregik over-
raskende hurtigt (i løbet af kun 14 dage)
i alle ørredstammer, vel og mærke uden
at fiskene samtidig mistede deres blank-
hed! Når ørrederne var begyndt at af-
smoltifisere, medførte saltvandsover-
førslerne så alvorligt salt-stress at fiske-
ne i naturen ikke ville kunne overleve på
længere sigt.

Vandringsforsøgene viste at de fisk der
blev udsat i marts (før høj saltpumpe-
aktivitet) ventede ca. én måned i åen
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Figur 2
Vandring og fysio-
logisk udvikling
af ørredsmolt 
. . . . . . . . . . . . . . . .
Vandrende fisk i procent
af det totale antal
udsatte fisk (søjler) og
dambrugsprofil af den
gennemsnitlige saltpum-
peaktivitet (o) i gællerne
hos bestanden af F1-
ørreder der blev benyttet
til udsætningerne. I A
blev fiskene udsat i
marts, i B blev de udsat i
april , og i C blev de udsat
i maj; dette er markeret
med pile.
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inden de vandrede nedstrøms, mens
fiskene der blev udsat i april (med høj
saltpumpe-aktivitet), påbegyndte van-
dringen umiddelbart efter udsætningen
(Fig. 2 A,B). Begge udsætningsgrupper-
ne vandrede i den samme periode.
Derimod vandrede kun et fåtal af de fisk
der blev udsat i maj (begyndende af-
smoltifikation), nedstrøms (Fig. 2 C).

Forsøget viser at havørredsmolts ”van-
drings-trang” er korreleret med salt-
pumpeaktiviteten i gællerne.

Overlevelsen og antallet af vandrende
fisk afhang af udsætningstidspunktet.
Ørreder udsat midt i marts (som præ-
smolt, dvs. ikke fuldt udviklede smolt)
havde både den højeste overlevelse
(80 %) og det højeste antal vandrende
fisk (49,5 %).

I maj, hvor afsmoltifikationen var ind-
trådt, var antallet af vandrende fisk
lavest (9,5 %), mens størstedelen af
fiskene forblev i vandløbet (65,5 %).
Fra maj-udsætningen overlevede 75 %
af fiskene. Sandsynligvis vil dog kun en
meget lille del af disse fisk overleve og
dermed få chancen til at smoltificere i
det efterfølgende forår.

Ørrederne fra april-udsætningen
(udsat som smolt) havde en vandrings-
procent på 34,5 og en overlevelse på 60 %.

I disse forsøg blev det største smoltaf-
kast altså opnået ved at udsætte fiskene
tidligt – midt i marts, men dette resul-
tat kan variere fra vandløb til vandløb
afhængigt af hvor mange rovdyr og
rovfisk der er ved/i vandløbet.
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Konklusion og betydning 
for hjemlige udsætninger

- Blankheden af opdrættede havørred-
smolt er ikke en pålidelig indikator 
på fiskens egnethed til saltvandsud-
sætning. Sammenhængen mellem 
smolts blankhed og deres saltvands-
tolerance er mest upålidelig under 
afsmoltifikationen, hvor blankheden 
først forsvinder væsentligt senere 
end saltvandstolerancen.

- Vandindholdet i musklerne efter 24-
timers saltvandstest er en let og 
brugbar metode til at undersøge 
udviklingen af saltvandstolerancen 
hos ørreder. Disse forsøgmålinger 
kan i princippet foretages ude på 
dambrugene.

- Samtlige undersøgte ørredstammer 
udviste stigninger i saltvandstoleran-
cen og “salt-pumpe”-mængden i 

gællerne i løbet af foråret. Tidspunkt-
et og varigheden af perioden med 
maksimal saltvandstolerance og 
“saltpumpe”- udvikling varierede 
mellem stammerne, men alle stam-
mer mistede disse egenskaber i 
løbet af april måned.

- Havørred-smolt vandrer når de har 
stor saltpumpe-aktivitet i gællerne.
Denne parameter kan derfor bruges 
som indikator for ”vandrings-trang-
en” i forbindelse med udsætninger.

- Mundingsudsætninger bør udføres 
på det tidspunkt hvor flest mulige 
fisk i den pågældende population har
størst ”vandrings-trang”. Forsøgene 
viser at  disse udsætninger bør foregå
i slutningen af marts og helst ikke 
senere end starten af april.


