
Lærkedal

Nede ved hytten på Lærkedal er der en lille sø, hvor det myldrer med liv. Blandt andet er der en 
masse små karusser, der er nemme at fange med sænkenet.

I dette materiale kan I finde lidt praktisk information om, hvordan I fanger dem og forslag til, hvad 
man kan undersøge. Der er også noget information og gode historier om karussen. 
 
Rigtig god fornøjelse!

KarussenKarussen
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Fakta om karusserFakta om karusser
Karussen er en karpefisk, som blandt andet har det 
tilfælles, at de ikke har nogen tænder. I stedet er de 
nederste ben i svælget udstyret med kraftige svælgtænder, 
som bruges til at knuse føden mod en hornplade 
(karpestenen) i spiserørets ”loft”. Den kan være meget 
svær at skelne fra sølvkarussen, som er vildformen af 
guldfisken, der med menneskets hjælp har spredt sig 
meget gennem de seneste år. Faktisk ligner de hinanden 
så meget, at de fleste fiskerekorder for karusse i 
virkeligheden er sølvkarusser, som kan blive mere end 
dobbelt så store som karusser. Den tungeste karusse, der 
med sikkerhed er kendt fra Danmark, vejede 1,925 kg.

Søkarusser og Damkarusser

Karussen har levet i Danmark i ca. 9.000 år og er den mest almindelige ferskvandsfisk i mindre 
vandhuller (gadekær, branddamme og lignende) herhjemme. Ofte er den ovenikøbet den eneste 
fiskeart i disse – og der kan være mange. Rekorden indehaves af en fynsk skovsø, hvor der blev 
talt 20.000 pr. ha (100 gange 100 meter). Det er også den ferskvandsfisk, der findes på flest af 
vores småøer, hvilket er et tydeligt tegn på, at den er blevet spredt af mennesker – den tåler 
nemlig ikke saltvand.

I de vandhuller, hvor der er rigtigt 
mange karusser, optræder den i den 
form, der kaldes damkarusse, hvilket 
også er den form, der findes i søen 
her ved Lærkedal. Det er en slank, 
lille karusse, der ikke bliver mere end 
8-10 cm lang. 

I større søer, hvor karussen typisk 
ikke er dominerende, ser den helt 
anderledes ud. Her er den meget 
mere ”højrygget” og bliver meget, 
meget større. Denne form kaldes 
søkarusse. 

Det som gør forskellen, er 
tilstedeværelsen af rovfisk, som 

aborre, gedder, ål og sandart. F.eks. skifter karussen form – i løbet af et par uger - fra damkarusse 
til søkarusse, hvis der kommer rovfisk til.

På billedet af karusserne ovenover ses både damkarusser, søkarusser og nogle mellemformer, 
som ofte også findes i naturen. Og i den samme sø, som er tilfældet for fiskene på billedet.
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Fordelen ved at have den højryggede form er, at alle vores rovfisk har en øvre grænse for, hvor 
store byttefisk de kan æde. Da de sluger byttet helt, er mundens størrelse flaskehalsen. 
Det betyder, at byttefisk kan blive så store, at de alene i kraft af deres størrelse er i sikkerhed. Det 
er dog ikke kun i form af længde eller vægt, at størrelsen har betydning, men i høj grad også i form 
af fiskens tværsnit, fordi et stort tværsnit gør en fisk sværere at sluge. 

Men hvorfor ser den så ikke bare altid sådan ud? Det kan forklares ved, at damkarussen er en 
hungerform. De steder, hvor der ikke er rovfisk, bliver der mange karusser, som så har mindre 
føde til rådighed, hvorfor det er en fordel ikke at være stor. Der er så i øvrigt også undersøgelser, 
der viser, at damkarussen har et bedre immunforsvar.

Føde
Karussens fødevalg er meget bredt bestående af 
plantedele, insektlarver, orme, snegle, muslinger 
og dyreplankton. Der er noget, der tyder på, at de 
mindste karusser æder en større andel af 
planktondyr, mens de store foretrækker de større, 
bundlevende dyr.

Under fødesøgningen står karusserne næsten 
lodret med hovedet mod bunden og bevæger sig 
meget langsomt frem. Munden er lille, men kan 
ved fødesøgning skydes frem som et kort rør. 
Føde (og vand) suges ind ved det undertryk, der 
dannes, når munden skydes frem. I denne 
proces er den såkaldte karpetunge vigtig, idet 

Nedre svælgben med 
svælgtænderne fra tre 
karpefisk: Elritse (a). 
Brasen (b) og Rudskalle (c)

den lægger sig op ad gællebuerne og slutter så godt til disse, at den foranliggende mundhule helt 
afspærres. Når føden er inde i munden, sluges den og bliver knust af svælgtænderne op mod 
ganen.

Gedde
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Karussen er vores mest hårdføre ferskvandsfisk, og den tåler kulde, varme, forurening, sult, 
udtørring og iltfattigt vand i en grad, som kun meget få andre i fiskearter i verden kan klare. 

Noget af forklaringen findes i karussernes evne til at ændre cellerne omkring gællelamellerne. Ved 
normalt iltindhold er gællernes overflade meget lille i forhold til andre fisk, men ved lavt iltindhold 
øges deres overflade (og effektivitet) op til 7,5 gange. Denne evne er dog ikke hele forklaringen. 

Ved iltmangel står karusserne ofte og nødånder i overfladen, men kan når søen er dækket af is
overleve flere måneder uden ilt. Dette hænger sammen med karussernes helt specielle stofskifte: 
I den første del af sommeren bruges den indtagne føde til normal vækst, men i løbet af 
sensommeren oplagres føden i form af glykogen i leveren, ligesom det sker hos mange andre dyr 
(og mennesker). Leveren, der det meste af året er mørkerød og udgør omkring 2% af totalvægten, 

En af verdens mest hårdføre fisk

Under normale omstændigheder bliver karusserne kønsmodne når de er 3-4 år gamle. Hannerne 
et år før hunnerne. Gydningen strækker sig normalt fra midt maj til slutningen af juni. 

Selve legen foregår på lavt vand under stor plasken, hvor hver hun følges af flere hanner. 
Hver hun indeholder 135-300.000 æg afhængig af hendes størrelse, hvilket svarer til 10-20% af 
hendes totalvægt. Æggene er er små og klæbrige og hæfter til vandplanter eller lignende. 
De klækker efter 3-10 dage, afhængig af vandtemperaturen, hvorefter larverne sidder passivt 
fasthæftet med et hæfteorgan på planterne de første par dage, hvor de bruger energien i deres 
”medfødte” blommesæk, inden de er store nok (6-7 mm) til at klare livet i søen.

Karusser kan, som mange andre karpefisk ,blive meget gamle. En alder på 15-20 år er intet 
særsyn, og den maksimale levetid er mere end 40 år.

Reproduktion

bliver lyserød og kan opnå en andel på 
omkring 15% af kropsvægten. Når 
karussen oplever iltfrit vand, kan den få 
energi ved at omdanne glykogenet til 
druesukker, som ved forbrænding giver 
restprodukterne CO2 og alkohol. Vi 
mennesker kan også lave iltfri 
forbrænding, men kun i meget kort tid. 
Hos os er affaldsproduktet dog ikke 
alkohol men mælkesyre. Det er dog 
meget sværere at udskille fra kroppen 
end alkohol. Denne iltfrie forbrænding 
(som er meget sjælden hos dyr) giver 
dog en dårlig udnyttelse af glykogenet, 
hvilket resulterer i en langsom vækst. 
Men det er prisen for at overleve de 
iltfrie perioder. Alkoholen, der er giftig 
for fisken, udskilles via gællerne.
Men den bruger også andre 
mekanismer. For det første sparer den 

En karusse kan sagtens tåle at komme ud af vandet 
og blive studeret - bare du ikke klemmer den.
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på energien. Blandt andet ved at forholde sig i ro. De kan faktisk gå i en slags dvale, hvor de 
næsten er helt begravede i mudderbunden. Her tåler de, at vandet bundfryser, blot selve dyndet 
omkring den ikke fryser. Dens livsfunktioner går næsten helt i stå, og først ved tøbruddet liver den 
langsomt op igen. I den periode kan karussen ovenikøbet nedbringe nervesystemets 
energiforbrug. Forsøg har vist, at karusserne f.eks. reducerer nerveaktiviteten til øjnene, så de 
faktisk bliver blinde i en periode.

Tidligere var karussen en helt almindelig spisefisk herhjemme, og den blev før karpens indtog 
holdt i damme sammen med f.eks. suderen. Den beholdt 
sin rolle i husholdningen et godt stykke op i 1800-tallet, 
og betragtedes som et velsmagende næringsmiddel, 
der kunne opnå en høj pris. Kødet er hvidt, men 
temmelig fyldt med ben. Karpetungen, som slutter 
mundhulen til under fødeindtag, blev ”højligt prist 
af lækkermunde”. Omkring år 1900 havde karussen 
mistet sin betydning som spisefisk herhjemme, men 
der blev fortsat udsat karusser, der blev eksporteret til 
primært Tyskland.

Karussen og mennesket

Karusser bliver stadig spist rundt om i verden 
og specielt i Polen er de populære. De bliver 
oftest stegt.

Nogle voksne kan måske huske den gamle danske 50 krones seddel, hvorpå der faktisk var 
afbildet en karusse (en søkarusse fra en sø i Allerød). En anden karusse, som ”stod model” til 
tegningen af karussen af Preben Dahlstrøm til bogen ”Ferskvandsfisk”, lå i en flad skål med lidt 
vand på bunden i sammenlagt 14 timer. Da den igen blev sat ud i søen, svømmede den roligt bort, 
som om intet var hændt. I sandhed en sej fisk!
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AktiviteterAktiviteter
Fang karusser med sænkenet
Det er en fantastisk aktivitet for børn at fange karusser med sænkenet i søen ved Lærkedal. Der 
er næsten garanti for, at der bliver fanget rigtigt mange fisk. Det kan dog være sløjt i 
vintermånederne. Fiskene, der bliver fanget, kan studeres på mange måder, hvilket beskrives 
senere i afsnittet. Men først kommer her en beskrivelse af, hvordan man klargører sænkenettene 
og bruger dem.

Sænkenettene findes - 
sammenklappede - inde i 
depotrummet sammen med 
bambusstænger og snor.

Sænkenettet samles ved at sætte 
nettet på stativets kroge (billede 1).

Bemærk at nettet engang i mellem 
falder af krogene - typisk, når det 
bliver hejst op. Derfor er det en 
god idé, at binde nettet fast med 
den grønne snor til stativet (se ved 
pilen på billede 2).

Efter at have sat nettet fast, bindes 
bambusstangens snor på nettet 
(billede 2).

Maddingen laves af mel, vand og 
en ”smagsgiver”. Her bruger 
nogen fiskefoder, mens andre 
bruger vaniljesukker. Det hele 
røres sammen til I får en god sej 
dej. Dejen klemmes godt fast i 
nettets masker sådan cirka midt i 
nettet (se pilen på billede 3).

Nettene sænkes ned i vandet, tæl 
til f.eks. 20 og hejs dem forsigtigt 
op igen (billede 4). 

God fornøjelse.

21

43
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Undersøg karusserne
Da karussen er en hårdfør fisk, er den meget ”taknemmelig” at studere. Den kan jo godt tåle at 
være ude af vandet et stykke tid. For de mindste er det som regel nok at holde fisken og se, 
hvordan øjne, mund, skæl, finner og andet ser ud. Men med de større børn kan man gå lidt videre 
og undersøge fiskene lidt mere systematisk. Enten ved at lave en simpel populationsundersøgelse 
eller ved at dissekere nogle få karusser. Eller selvfølgelig kombinere de to ting.

Simpel populationsundersøgelse

En populationsundersøgelse er en undersøgelse, hvor 
man prøver at sige noget om - i det her tilfælde - 
karusserne i søen. F.eks. hvor store de er i gennemsnit. 
Da man ikke kan fiske alle sammen op, skal man 
indsamle det, man kalder en stikprøve.

Når man laver en stikprøve, skal man vælge de fisk, 
man gerne vil undersøge helt tilfældigt. Generelt er det 
selvfølgelig en god idé, at måle på så mange fisk som 
muligt, men faktisk er der en tommelfingerregel, der 
siger, at hvis man måler på 30-40 tilfældigt udvalgte 
fisk, så har man et rigtigt godt bud på, hvordan hele 
bestanden er.

Sådan gør I:

1: Del børnene op i grupper, der hver får et sænkenet, madding, en spand, to hvide fotobakker og 
en lineal. Grupperne må deles om køkkenvægten - med mindre I har vægte med hjemmefra.
Husk noget at skrive med og på.

2: Hver gruppe fanger 30-40 karusser med sænkenettet - eller i det mindste så mange, som det 
er muligt på den tid, I har til rådighed. Karusserne opbevares i spanden, som er fyldt godt op med 
vand fra søen.

3: Karusserne vejes og måles enkeltvis: Læg en karusse i en fotobakke og mål den med linealen. 
Karussen måles fra snude til hale som vist med den røde streg her:

Tag karussen med til vægten, sæt den anden fotobakke på vægten, nulstil og vej karussen. Noter 
længde og vægt på papiret. 

4: Når en karusse er blevet målt og vejet, så sæt den ud i søen igen.

5: Lav et gennemsnit af fiskenes vægt og længde. Sammenlign de forskellige gruppers resultater. 
Hvad var den mindste og største karusse i hver gruppe og sammenlagt?  
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Dissektion

Bestanden af karusser i søen er meget stor, så man kan sagtens tage nogle stykker og dissekere. 
Brug nogle karusser, der ikke er for små. Ellers bliver hele processen mere bøvlet end nødvendigt.

Del børnene op i grupper. Det ideelle er 3 i hver gruppe. Sørg for, at der i hver gruppe mindst er 
én, der tør skære i en fisk. Hvorvidt børnene selv skal have lov til at aflive fisken, er op til de 
voksne. Det er jer, der kan bedømme, om de er i stand til det på en god måde. Ellers gør I det for 
dem.

Den følgende vejledning og medfølgende forklaringer er nok til den grundige side. Men I behøver 
ikke tage alle punkterne med, hvis I ikke vil gå så meget i dybden. 

For at dissekere en fisk, skal man naturligvis aflive den først på en hurtig og human måde. Uden at 
ødelægge alt det, man gerne vil studere. Den måde man gør det på er, at man lægger fisken ned 
på siden i en hvid bakke eller på et skærebrædt og holder godt fast på den. Herefter tager man en 
kniv og skærer rygraden over på den (uden at skære hovedet helt af). På billedet 
herunder vises en stiblet linje, der viser, hvor man skal skære. Skær inde fra kroppen, lige bag 
gællerne, og ud mod nakken.

Karussen udenpå

Når karussen er aflivet, er den noget nemmere at studere. Også udenpå. Så det er her, I starter.

Kropsfacon: Mange fisk er naturligvis formet, så de kan komme så effektivt og energibesparende 
gennem vandet som muligt. Den perfekte kropsfacon til det, kan I også se på damkarussen. Det er 
lidt en krydsning mellem en blyant og en bold - aflang med en bule på. Grunden til det er en 
smule kompliceret, men i korte træk går det ud på, at den aflange form giver mindst mulig 
modstand, når man bevæger sig gennem vandet. Til gengæld gør den aflange form, at vandet 
”hænger ved” fisken, når den svømmer. Og det er dét, som ”bulen” mindsker.
Det er så værd at bemærke, at søkarussernes høje kropsfacon derfor må give en beskyttelse, der 
overlevelsesmæssigt set er større, end den muligheden for at spare energi giver.

Finner: Prøv at mærk på finnerne. Inden i dem er der finnestråler, og de kan lægges ned eller 
rejses og spiles op efter behov. Halefinnen er fiskens ”motor” - de resterende finner er til at styre 
med. Det er også derfor, fisk er så dårlige til at ”bakke” (nogle fisk kan slet ikke), fordi de så skal 
bruge brystfinnerne (dem, der sidder ved gællerne - se billedet ovenover).
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Skæl og slim: Fiskens skæl 
beskytter den mod mindre sår og 
skrammer, men deres vigtigste 
funktion er at mindske vandets tag i 
fisken, når den bevæger sig gennem 
vandet.
Når I mærker fisken uden på, så 
føles den slimet. Fiskeslim påvirker 
også vandets løb hen over kroppen, 
men virker derudover også 
hæmmende på f.eks. bakterier

Sidelinjen kan være svær at se på karussen, men hvis man kigger grundigt efter, kan man godt 
ane noget, der ligner en række huller i en linje ned langs fisken. Specielt på den forreste 
halvdel af fisken (se pilene på billedet herover).
Sidelinjen er en slimfyldt kanal, der er i kontakt med vandet gennem hullerne. Inde i kanalen 
sidder en masse nerver, der registrerer bevægelse i vandet. Når noget bevæger sig i vandet, kan 
karussen altså mærke det. Det gælder også sten og andre forhindringer, som tilbagekaster de 
små bølger som karussen selv laver, når den svømmer.

Næsebor: Hvis I kigger på hovedet 
mellem øjnene og munden, så kan I se 
fiskens næsebor. Det ligner faktisk, at 
den har fire - to på hver side af 
hovedet. Men i virkeligheden er det to 
lugtegruber (en på hver side), hvor der 
er en hudfold henover. Vandet føres 
hen over nerverne i ”næsen”, når fisken 
svømmer eller når den pumper vand 
hen over gællerne. 

Gællerne er beskyttet af et gællelåg, som minder om forstørret skæl. Prøv forsigtigt at løfte gæl-
lelåget, så I kan komme til at se gællerne inde bagved. Gællerne er selvfølgelig det, som fisken 
bruger til at trække vejret med, hvor vandet tages ind gennem munden og pumpes bagud, hen 
over gællerne og ud. Gællerne sidder på nogle buer, man kalder gællebuer. Prøv at klippe en - 
eller flere - af gællebuerne ud. Så kan I rigtigt 
nærstudere de fine blodårer, der ”trækker” ilten ud af vandet. 

Det er nærliggende at kigge på munden, når I nu er i det område. Prøv at åbne den samtidig med 
at I holder gællelågene åbne. Læg mærke til at karussen jo ikke har nogle tænder og prøv i stedet 
at lede efter karpetungen, karpestenen og svælgtænderne (se ”Fakta om karussen”).
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Karussen indeni

Nu er det tid til at kigge på karussens indvolde. Start med at skære eller klippe fisken op. Det 
foregår ved, at I sætter kniven eller saksen ind i gattet og skærer/klipper op mod hovedet som vist 
herunder:

Øjne: Et fiskeøje er opbygget lidt anderledes end f.eks. menneskets, idet linsen er hård og 
kuglerund. Dette skyldes at lyset bryder anderledes i vand end i luft. Den giver også fisken den 
fordel, at den næsten kan se bagud. 

Prøv forsigtigt at tage øjet ud ved at klippe rundt om og bagved det. 

Når øjet er ude, kan I forsigtigt stikke hul i det og lave en lille 
sprække. Tryk derefter forsigtigt nedefra og op for at få linsen ud. 

Når linsen er ude så prøv at kig igennem den - alting vender på 
hovedet. Sådan er det også for os mennesker - det er hjernen, 
der vender alting om igen.  

Ører: Fiskens ører er ikke synlige udenpå - og meget svære at finde indeni. Men ikke desto mindre 
har de ører og mange fisk hører ganske udmærket. Specielt dybe toner. Øret har - ligesom vores 
- en labyrint, der består af tre væskefyldte buer, som er placeret vinkelret på hinanden. Nederst i 
hver bue er der et kammer, som hver indeholder en øresten som hviler på sansehår. Ørestenene i 
det øverste kammer er involveret i retningsbestemmelse og tredimensionel placering i vandet. De 
to nederste ørestens funktion er at opfange lyde. 
Karpefisk hører faktisk ekstra godt, da de har en luftfyldt kanal, der går fra svømmeblæren (se 
længere nede) og op til nogle luftsække ved siden af labyrinten. Luftsækkene forstærker de lyde, 
som kommer til fisken - lidt ligesom højttalere.

Ørestenene vokser sammen med fisken og danner årringe, så man kan faktisk bestemme fiskens 
alder ud fra dem. Da de også ser forskellige ud fra fisk til fisk, kan eksperter også bruge dem til at 
artsbestemme fisken.

Læg mærke til, hvor langt op der skal skæres/klippes. Det kan være lidt svært at skære/klippe 
mellem brystfinnerne, da hjertet ligger nedenunder beskyttet af en ”brystkasse”.

Bemærk, at I ikke må skære/klippe for dybt. Prøv at løfte op i huden imens og skære/klippe 
”opad”, så I ikke skærer alle organerne i smadder.

Gat
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Det første I gør er, at tage fordøjelsessystemet ud. Klip tarmen over helt nede ved gattet. Klip 
derefter spiserøret over - så tæt på hovedet I kan. Nu kan tarm, mavesæk, spiserør og lever tages 
ud og lægges til side i bakken. 

Men før I kigger på dem, så find hjertet, der sidder helt oppe i ”halsen” på karussen. Det er ikke så 
stort, men til at kende på den dybe mørkerøde farve. Lirk det forsigtigt fri med en pincet. Hvis I er 
heldige banker det stadig - også når det er taget ud og ligger i bakken!

Hjertet på en fisk er en muskel, der selvfølgelig har samme funktion som vores hjerte. Nemlig at 
pumpe blodet rundt i kroppen. Men der hører lighederne også op. Vores hjerte har fire 
hjertekamre, men en fisks har kun to. Det skyldes, at fiskens blodsystem er lidt mere simpelt end 
vores. Hjertet pumper blodet til gællerne, hvor det iltes, og det løber så videre ud i kroppen, hvor 
ilten skal bruges, inden det løber tilbage til hjertet.

Fordøjelsessystemet er også en ”forsimplet” udgave af vores. Spiserøret leder den findelte føde 
ned i mavesækken, hvor den fordøjes. Prøv at åbne mavesækken og se om I kan finde ud af, 
hvad karussen har spist. Efter nedbrydelsen i mavesækken føden ud i tarmen, hvor optagelsen af 
energi m.m. sker, inden ”restproduktet” kommer ud af gattet. Prøv at fold tarmen ud for at se, hvor 
lang den er.

Leveren er et af de største organer i fisken og specielt kan den hos karussen i løbet af 
sensommeren endda blive rigtigt stor (se ”Fakta om Karusser”). Den er mørkerød om foråret og 
begyndelsen af sommeren men bliver mere og mere lys hen mod sensommeren og efteråret.
Leverens funktion er at rense blodet for affaldsstoffer, men også som depot for fedt, blodsukker og 
vitaminer. Leveren danner også galle, som efterfølgende opbevares i - og udskilles fra - 
galdeblæren.

Spiserør

Gat og tarmHjerte Lever og galdeblære

Mavesæk

Gonader

Svømmeblære

Nyrer
Hjerne

Skematisk tegning af karussens indvolde. Virkeligheden er lidt mere rodet. De organer, der 
gennemgås herunder er vist. 



Lærkedal

Galdeblæren er en lille dråbeformet sæk, som oftest er grønlig sort pga. indeholdet af galde. 
Galden udskilles til tarmen, hvor den hjælper fisken med at nedbryde fedt. Galden er meget bitter, 
så hvis man gerne vil spise en fisk, skal man passe på ikke at prikke hul i den, før man tager den 
ud. Men I må gerne prikke hul på den, når den ligger i bakken, hvis I vil.

Nyrerne: Som I kan se på tegningen, så er placeringen og formen på nyrerne hos en fisk lidt 
anderledes end hos os mennesker. De ligner faktisk bare to, lidt store, blodårer, der løber ned 
langs begge sider af rygraden. Nyrerne skal fjernes når man renser fisk til at spise ellers smager 
fisken ikke godt. De udskiller affaldsstoffer og er samtidig også meget vigtige for opretholdelsen af 
den rigtige saltbalance. En ferskvandsfisk oplever nemlig hele tiden det problem, at der kommer 
for meget vand ind i kroppen samtidig med, at den hele tiden mister salt til omgivelserne. Derfor er 
nyrerne hos ferskvandsfisk ekstra store i forhold til kropsvægten, da de skal udskille rigtigt meget 
af det vand, som kommer ind i fisken.  

Gonader er de ”beholdere”, som indeholder enten æg eller sæd. Inden fisken er kønsmoden er 
de faktisk ikke til at se. De er også meget små, når det ikke er gydesæson. Men til gengæld er de 
meget store i gydesæsonen, som hos karussen er i maj og juni. De sidder lige ved gattet (og bliver 
derfor ofte taget med ud, når man fjerner mave og tarm), hvorfra æg og sæd gydes ud i vandet. 
Hos hunnen er sækkene ovale og ofte brun-rød-orange mens hannens er hvide og ofte lidt 
krøllede i faconen.

Svømmeblæren (som er lidt for stor på 
tegningen) er noget, vi mennesker ikke 
har, men den findes i langt de fleste 
benfisk. Det er en luffyldt sæk (prøv at 
stikke hul på den), hvis vigtigste 
funktion er, at styre fiskens opdrift. På 
den måde skal fisken ikke bruge energi 
på at svømme for at holde sig i den 
ønskede dybde. Den lukker bare luft 
ind eller ud af svømmeblæren.
Hos karussen er svømmeblæren også 
involveret i hørelsen og hos andre fisk 
sågar også i produktion af lyd. 

Svømmeblæren

Det var det! Der er selvfølgelig flere organer, som milt og leverblindsække, men nu har I fået en 
grundig gennemgang af en karusse og hvordan den ”virker”. 

Hvis I synes fingrene lugter af fisk, så kan det afhjælpes på flere måder - evt. kombineres: Gnid 
fingrene i kaffegrums, brug citronsaft eller håndsprit. Man kan selvfølgelig også tage 
gummihandsker på inden man går i gang med dissektionen (medbring dem selv), men så får 
børnene jo ikke rigtigt ”fingrene i tingene”.


