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Fugleinfluenza igen igen
Desværre er fugleinfluenza igen i Danmark iår. Vi har været heldige de andre år hvor 
andre lande er blevet ramt.

Der er ingen tvivl om at det er en sygdom, som vi kommer til at leve med – spørgsmålet er  
bare hvordan.

I Indonesien, hvor sygdommen startede for mange år siden, er de lokale landracer allerede 
genetisk immune. Vi ved ikke meget om hvordan andre racer reagerer – dør der 50 % i  
første generation, der udsættes for smitten eller er det mere eller mindre. Det vil sikkert 
også variere fra race til race og fra flok til flok.

Det vi ved at industrihybriderne er ekstremt følsomme for det, og at så godt som alle dør  
som fluer.  Det er  en dårlig  egenskab at  kombinere med at stuve tusindvis  af  høns og 
kyllinger sammen på ingen plads.

Det kunne selvfølgelig være industriens egen hovedpine, hvis det ikke lige var fordi,  de 
havde fået myndighederne i  Danmark med på,  at de – den mest afskyede og forhadte  
dyreproduktion af alle – har en ret til at holde andres dyr som gidsel.

Man kræver at sunde og raske baghavehøns indelukkes og endda aflives, hvis der er syge 
høns i omegnen.
 Det går selvfølgelig ikke i moderne tider.  Fjerkræindustrien må have sit eget regelsæt og 
selv beskytte deres svage og sammenstuvede dyr, og baghavehøns må leve under samme 
veterinær standard, som de vilde fugle, der lever i den fælles natur vi alle er en del af.
 
Det hele bliver endnu mere urimeligt af at netop fjerkræindustriens egen transport rundt i 
verden  med  kyllinger,  æg,  foder  osv.  igen  og  igen  har  vist  sig  at  være  kilden  til  
smittespredningen, når man kom tilbunds i udbruddenes historik.

Læs mere side 18 – og gør en aktiv indsats!
  
Husk at betale kontingent:

– du modtager et printbart blad direkte i din email
– du får  medlems tilbud og rabat på bøger oa.
– og ikke mindst du støtter en god sag
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Karussen – en sjov fisk!
De fleste forbinder nok opdræt af fisk med ørreddambrug, der ødelægger vandløb, har et 
stort forbrug af rent vand og sviner tilsvarende mængder vand til. Men før ørreddambrug 
var der opdræt af næsten glemte ferskvandsfisk, der trives i næringsrigt stillestående vand 
i små damme og spiser andemad og plankton.

af Heine Refsing

Karussen (tidligere kaldet Kamdser og Karuds) er en mellemstor fisk af karpefamilien. I 
modsætning til de indførte karper kan den formere sig naturligt i Danmark og er meget 
robust og hårdfør. Karusse er den tidligste opdrættede art i Danmark og lever helst i 
stillestående vand.

Historien

Forfatteren Gustav Wied 1822-1914 har sikret karussen en plads i litteraturen, med sin 
figur Herredsfuldmægtig Seemann, der hver dag fodrede sine karusser i dammen, og 
havde mottoet: ”Man skal fodre sine karusser og gøre sin whisky stærkere og lade 
Vorherre om resten” 

Opdræt af fisk og krebs i ferskvandsdamme begyndte allerede i 1200-tallet. I Jyske Lov fra 
1241 er der bestemmelser om fiskedamme.  Det menes at man mest opdrættede karusse 
og suder, som forekom naturligt og var meget robuste og lette at fremavle.
I Middelalderen var det konger og herremænd, der avlede karusser i damme. Fiskene blev 
anset for en stor delikatesse. De var nemme at holde i relativt små damme, da de tåler både 
lavt iltindhold og frost, hvis dammen skulle fryse til  i en længere periode.
På den tid var overskud af næringstoffer ikke et problem som i dag; men var der for lidt 
plantevækst alger og plankton gødede man dammen med husdyrgødning. Gødning sætter 
gang i væksten andemad og alger, som er første led i fødekæden af orme, dafnier, mygge-
larver og snegle, som spiser alger.  Alt sammen ting de altædende karruser spiser. 
Ville man have hurtigere tilvækst end andemad, vandplanter og diverse småkryb kunne 
give, fodrede man desuden karusserne ligesom Wieds Herredsfuldmægtig. 
I bogen: ”Forsøg til Norsk Naturhistorie” (1775) anbefales at man  ”fodre med mælk og 
malet malt”. Man må have ladet malten opsuge mælken og givet karussene små klumper 
af dejen.
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”Isidor og Rositta gik ned imod Dammen:
- Nu skulde vi have haft noget Brød til Fiskene ...! sagde hun.
- Det har vi! Se her! ... han viste hende et Stykke Brød, som han tog op af Lommen 
paa sin Frakke - Jeg gaar sommetider herned alene, naar jeg ikke kan falde i Søvn.

Nede foran Dammen smuldrede de Brødet og kastede det ud. Og Fiskene skød op 
gennem det sorte Vand og lyste som Sølvglimt i Maaneskinnet.

- Hvor det er smukt! sagde Rositta.

- Ja, nikkede han - man skal fodre sine Karusser og gøre sin Whisky stærkere, lille 
Rositta ... og saa lade Vorherre husere med Resten ...!

Saaledes talede i den skønne Midsommernat Hr. candidatus juris Isidor Severin 
Seemann, Herredsfuldmægtig for Havslunde og Søby Herreder ...” 

Fra novellen ”Fædrene æde druer” 1898.  -  Online her.  

Filmatiseret i 1993 i Filmen ”Sort høst” på DVD 2016
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I Troels Lunds historiebog om 1500-tallet skrev han – måske lidt overstadigt – sådan 
om ferskvandsfiskeopdræt:

”Overalt, hvor der blot fandtes en Dam, en Tørvemose, et Gadekær, sørgede man for 
Fisk deri. Ved alle adelige Gaarde var der Fiskeparke, hyppigt trappevis anlagte, for at 
man kunde lade den ene løbe ud i den anden. Den kongelige Digemester 
(Teichmeister), der havde Tilsyn med alle de kongelige Fiskeparke, var en højt anset 
Mand, hvis Raad ind-hentedes, hver Gang der var Tale om nye offentlige eller private 
Anlæg. Man faar et Indtryk af hin ejendommelige Velstand, naar man hører, hvordan 
det f. Eks. vrimlede med Fiskedamme om Uranienborg, Gisselfeld o. s. v. ”

”Bønderne i Sinding By ved Silkeborg  svarede aarlig til Kronen 150 tørrede Gedder for 
Retten til at fiske i en Nabosø. Da de misbrugte Friheden og "forfiskede" Søen, fratoges 
Tilladelsen dem. 
Om en lille Sø til Bondegaarden Holmegaard (i Serup Sogn, Hidsherred, Viborg Amt) 
hører vi tilfældigt, at der paa een Dag er fanget i samme Sø ikke mindre end 25 Vogn-
læs Brasen og andre Fisk”

”De almindelige Ferskvandsfisk i Danmark var Gedder, Brasen, og Karusser. Hvor alt 
var indrettet, som det burde, havde man en eller flere Damme for hver Art.”

Tekst og billeder fra:

Troels Lund : Dagligt Liv i Norden i det sekstende Aarhundrede.
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I midten af 1500-tallet indførte Peder Oxe de første karper fra Frankrig. De kræver 
imidlertid meget mere viden og pasning. De skal fx tages op i gydedamme med varmere 
vand for at formere sig, og er meget mere sarte end de naturligt hjemmehørende karusser. 
Som tiden gik blev det mere in blandt de rige at avle karper, som er  meget vanskeligere at 
avle,  og ikke tåler hårde vintre nær så godt som de lokale karusser.
Men karusseopdræt holdt ved længe. Der er fx skriftlige kilder der omtaler at ”500 karper 
og 400 karusser  udsat i Klaresø ved Svenstrup på Midtsjælland i 1772”

Fra klostre og herregårde til gadekær og branddamme

Mens karusseopdræt på herregårde og slotte gradvist blev erstattet af de meget mere 
ressourcekrævende karper, som det krævede specialviden at opdrætte. Så indtog 
karusserne til gengæld andre søer, smådamme, gadekær og branddamme, hvor de delte 
andemad og haletudser med ænderne, og børnene har fodret fisk og ænder eller fanget 
deres første fisk.
Der er formodentlig karusser i mange gadekær den dag i dag. Men for 100 år siden var de 
en kilde til supplement af kosten for både storke og mennesker.

Hvedstrup-Fløng Sogneråd tjente ligefrem penge til sognekassen. De må have været nogle 
af de første med kommunal udlicitering, da de allerede i 1907 udliciterede  fiskeriet i 
'Herringløse Branddam' og   ”Hvedstrup gadekær”  for henholdsvis 20 og 15 kr pr år.  En 
barber købte fiskerettighederne 'Herringløse Branddam' for at supplere sin indkomst. Den 
dag i dag vrimler gadekæret angiveligt med karusser ifølge den lokalhistoriske hjemmeside 
for Herringløse og Hvedstrup:  HH-lokalhistorie 

Det sidste karpedambrug i Danmark

Opdræt  af karpearterne i stillestående vand blev gradvist udkonkurreret af af de mere 
højproduktive ørreddambrug, som lagde beslag på hele vandløb og svinede vandløbene til 
med næringsstoffer fra de mange ørreder. 
Men i 1923 kunne man stadig finde annoncer der efterlyste karussser mm til det engelske 
marked i Fjerskvandfiskeribladet. 

I dag er der vistnok kun et traditionelt karpedambrug tilbage i Danmark. På Gråsten Slot. 
De opdrætter i dag kun karper. Gråstens karper sælges hvert år til jul til en Sønderjysk 
juletradition. Lidt om Karpedambruget på Gråsten Slot i :
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Gadekær i landsbyen Kvislemark fotograferet i 1918, på den tid fyldt med karusser. Ved 
oprensning af kæret i 1939 var der stadig mange karusser og andre fisk i den. I 1969 
oprensede man igen, men da var der ingen fisk i kæret. 
  
I dag er gadekæret mere velfriseret og måske ikke så fiskerig.
 
Gadekærets historie er beskrevet af Knud O. Christensen på:  Knud-olfert.dk  

Forurening med næringsstoffer og fiskearter der trives i vandet:
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Krigsfanger graver dam 

I Holstedbro satte man i i årene omkring 1808 engelske krigsfanger til at grave en stor 
karussedam i et engområde. Fangerne var Napoleonskrigenes efterdønninger i Holstedbro. 
Krigsfangerne blev udplaceret hos private borgere, fordi arresten var fuld. Byfoged 
Tranberg – Holstebros mægtigste mand – havde plads til hel del englændere, og fandt på, 
at en lille bæk der løb gennem hans eng, kunne udvikles til en karussedam, som dem 
herregårdene havde.
Dammen bestod til 1933, hvor  byens renovationsvæsen begyndte at bruge den som 
affaldsdepot. 

     Holstedbros karusse-dam omkring 1900 

Karusser i en havedam

Karusser kan sagtens leve i en havedam. De er mere hårdføre end guldfiskene og bliver 
nemt tamme, hvis man fodrer dem lidt. De er ofte udsat i småsøer for at udrydde mygge-
larver, en opgave de også klarer i havedammen.
Karusserne renser dammen for andemad og plankton, men fodrer man for meget kan der 
blive meget algevækst pga. næringsstofferne. 
Fordelen ved karusserne er at de der så hårdføre. De overlever både iltmangel i flere må-
neder og kortvaring bundfrysning.  Udtørrer dammen kan de endda overleve en kort 
periode nedgravet i bundens mudderlag.
Som regel anbefaler man dog at dybeste sted er mindst1 meter. Så vil dammen meget 
sjældent bundfryse eller udtørre. Tilgengæld vil karusserne også gerne have et lavvandet 
områder med mange planter, dels for at finde mad og dels fordi de har brug for sådan et 
område når de gyder. En højlydt leg hvor de plasker i overfladen om aftenen som forspil til 
gydningen i maj -juni måned.
Men man  behøver ikke en masse udstyr til at rense og ilte vandet. Karusser overlever 
perioder med dårlige forhold, som ville slå de fleste andre fisk ihjel.
Karusserne er en stimefisk, så de skal helst være mindst 10 for at trives bedst. 
Anbefalinger for størrelsen af damme siger minimum 3 m3 for små-mellemstore fisk som 
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karusser. I en mindre dam vil de måske ikke vokse sig ret store, men kan godt trives.
Dybden er vigtig for karusserne, fordi de opholder sig meget på bunden, når de ikke lige er 
oppe at spise eller nysgerrige om der kommer mad.  

En almindelig anbefaling for antal fisk i havedamme er max.  1 cm fisk / 10 liter vand. 
Karusser i en havedam vil som regel vokse til 10-20 cm. Så en stime på 10 voksne passer 
ca til 3 m3, hvis man fjerner nogle når deres yngel lykkes.

Karussen er oprindeligt hjemmehørende i Danmark. Så bliver de for mange eller for store 
og man ikke kan sælge til andre med havedam eller spise dem, kan de sættes fri i søer 
uden at forstyrre naturens gang. Man bør dog være sikker på at det er den ægte karusse 
og ikke sølvkarussser, man slipper ud. 

En tilpasningsdygtig fisk 

Karussens evne til at tilpasse sig er noget for sig selv.  Endog dens størrelse og facon 
ændres efter forholdene. 
I en lille dam vil de nå det, der kaldes 
”tusindbrødre bestand”, hvor der er 
mange men små fisk. Årsagen er især 
konkurrence om føden; men indavl 
spiller muligvis også ind.

Den samme art deler sig desuden i dam-
karusser og søkarusser. Damkarusserne 
er mindre og mere slan-ke og bliver sjæl-
dent mere end 15 – 20 cm. og max. 1-
1,5 kg. Mens søkarusserne er meget 
”højere” og kan vokse sig helt op til 45 
cm og 3,5 kg.

Flere ting spiller ind på deres facon og 
størrelse. De ændrer facon til den høj-
ryggede søkarusse-type når der er rovfisk 
som gedde tilstede i søen. Forklaringen er 
at rovfisken har svære ved at sluge de 
højryggede fisk. Den ændrede facon er 
en reaktion, der udløses af kemiske stof-
fer, som rovfiskene udskiller, og som ka-
russerne kan smage og reagerer på. Det 
er et  meget sjældent eksempel på, at 
hvirveldyr kan induceres til at ændre 
form som reaktion på tilstedeværelse af 
rovdyr. 
Med rovfisk i søen bliver der samtidig 
færre karusser. Den reducerede konkur-
rence om føden giver søkarussen mulig-
hed for at vokse sig større.

I gennemsnit vejer karusser i søer med rovfisk 10 gange så meget som i søer uden.

Karussens største styrke er dens evne til at overleve uden ilt i lange perioder. Når stille-
stående damme fryser til falder iltindholdet gradvist. Karussen omstiller sit stofskifte og 
begraver sig i bundens mudder. Forbrænding uden ilt danner mælkesyrer og normalt ville 
det ende med fiskens død; men karussen omdanner mælkesyren til alkohol , som den 
udskiller gennem gællerne. 
Den overlever også ekstrem kulde med vandtemperaturer under 0 gr.C, nogle vil endda o-
verleve få dage med frosne finner og hud. 
Også ovenvande kan den overleve i flere timer, og er blevet transporteret  levende pakket 
ned i fugtige blade eller sne. 
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Om sommeren overlever de også iltsvind hvor andre arter dør, dels behøver de kun 10% 
iltmætning i vandet, fordi deres hæmoglobin er mere effektivt  iltbindende end andre 
arter, og dels snapper de luft ved overfladen og optager ilt med mundens slimhinder når 
det er helt galt. 

Deres føde er næsten lige så fleksibel. Den spiser både friske og delvis nedbrudte 
plantedele, når bare de ikke er for celluloseholdige, derfor kan karusser bruges til at rydde 
en dam for andemad og plankton. Desuden spiser den alle slags insekter og larver og 
smådyr.

Truet art ? 

Karussen (Carassius carassius) er forholdvis nært beslægtet med Guldfiskenes stamform 
Sølvkarusse (Carassius auratus/Carassius gibelio) og den almindelige karpe (Cyprinus 
carpio) man bruger i karpedambrug. Begge  kan krydse med  karussen. Når guldfisk 
slippes løs i søer og vandhuller vil de efter nogle generationer ofte vende tilbage til det 
oprindelige udseende, som de vilde Sølvkarusser de er fremavlet af. Det er et problem fordi 
de krydser sig med karussen. Det er  usikkert hvor meget hybriderne formere sig og med 
hvilke arter/hybrider. 
Men de forvildede sølvkarusser er især et problem fordi det er svært at se forskel på den 
ægte karruser og sølvkarusserne. Det fremgår af ”Status for atlas over  de danske 
ferskvandsfisk” at Zoologisk Museum og Danmarks Fiskeriundersøgelser er usikre på hvor 
udbredt karussen er i dag, bla fordi lystfiskere også har svært ved at skelne mellem de 2 
arter. Hvorfor man får ret få pålidelige indberetninger om fangst af den ægte karusse.
Andre steder i verden er karusseopdræt en stor industri, og bruges både hybridavl og gen-
modificerede karusser. Det bør man være opmærksom på, hvis man overvejer at købe fisk 
til havedammen. Fisk handles i dag globalt, og det betyder, at fiskehandlerens fisk kan 
ligeså godt komme fra Israel eller Baltikum. Uanset om man selv udsætter eller fugle 
transporterer fiskeæg, vil de før eller siden blive spredt. 
Derfor er det bedst at finde karusser der stammer direkte fra den danske vildbestand helst 
fra flere forskellige søer, for at undgå indavl.
DTU har en vejledning i fiskebiologi og avl på hjemmesiden: KLIK HER  

Karusse-bevaring

I England har man nogle tiltag omkring bevaring af de ægte karusser og deres levesteder. I 
Danmark er der så vidt vides ikke noget tilsvarende.
Hvis der er interesse for det vil Center for Biodiversitet oprette en formidling af karusser 
af skandinavisk proveniens til havedammen. 

Skriv hvis du er interesseret eller kender søer med ægte karusser: info@biodiverse.dk

En video om  et  engelsk bevaringsprojekt, for ægte karusser: 
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Identifikation
  

En ydre forskel på vilde guldfisk (A) og karusser (B) er rygfinnens facon 

Desuden har karussen en afrundet halefinne, mens sølvkarussens har mere tilspidset 
facon. Inde i fisken er et kendetegn farven på hinden som dækker kropshulen. Hos 
karussen er den lys i farven, men hos sølvkarussen er den ofte sort – men kan variere.

På den finske side Naturegate er der gode beskrivelser og billeder af de 2 arter, som 
viser forskellene. Den danske version roder rundt i navnene ”damkarusse” og 
”sølvkarusse”; men ellers en god side. Siden beskriver sølvkarussen Carassius gibelio, 
som en skadelig invasiv art:

Karussen (Carassius carassius):
http://www.luontoportti.com/suomi/en/kalat/crucian-carp

Sølvkarusse (Carassius auratus/Carassius gibelio):
http://www.luontoportti.com/suomi/en/kalat/prussian-carp

På linkene herunder kan man læse mere om forskel på arterne og hybriderne:

https://nas.er.usgs.gov/queries/factsheet.aspx?SpeciesID=509

https://en.wikipedia.org/wiki/Crucian_carp

http://www.crucians.org/html/identification.shtml
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Karussen som spisefisk

Når karussen er gået i glemmebogen, som spisefisk i Danmark, er det ikke på grund af 
kvaliteten; men måske fordi karperne er større og mere eksotiske. Andre steder i verden 
står den stadig højt på menuen, og i Polen anses den for at være den bedste stegefisk og er 
ligefrem en berømt ret: karasie w śmietanie –   bagt karusse med cremefraice, - traditionelt 
drysset med frisk dild og serveret med ris eller kartofler og frisk salat.
Dambrugsopdræt af karusser er i dag en industrialiseret affære i bla Kina, Etiopien og 
Baltikum. Men de indgår også stadig i traditionelle polykulturer i fx. rismarker hvor 
karusserne lever af det de kan finde og holder skadedyr i ave. I Danmark har de ikke  
været opdrættet i mange år; men lystfiskere synes det er en spændende fisk at fange, fordi  
de velvoksne ældre fisk er meget svære at lokke på krogen og en flot fangst. Som  man kan  
se i videoen her: 

I Frk. Jensens Kogebog fra 1858 er der følgende gode råd og en enkelt opskrift:

En anden gammel dansk opskrift tilberedt med kogning:

Kogte karpe eller karusser. (4 port.)
1 kg karper eller karusser
salt 
eddike 
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Kogelage:
ca. 2½ liter vand
2 spsk. salt
1 spsk. eddike
1 laurbærblad
4 peberkorn
Ved rensning af karper eller karusser skal skællene blive på fisken, og slimen skrabes kun 
let af. Fisken drysses med salt og står hermed ca. 15 min., hvorefter den overhældes med 
kogende eddike og står heri nogle min., før fisken koges. Kogetid 20 – 30 min.
Kogt karpe eller karusse serveres med kartofler, kold flødepeberrodssovs og smeltet smør. 
Garneres med citronskiver og persillekviste.
Små karusser kan skrabes for skæl, paneres og steges som anden stegt fisk. Brunet smør, 
citron og kogte kartofler serveres til.

”Muddersmag” 
En mærkelig afsmag af mudder eller jord  er et almindeligt problem med mange fiskearter, 
der lever i søer, damme og put & take søer. Tidligere tog man ofte fiskene op og lod dem gå 
i rent vand noget tid, fordi man troede smagen kom fra mudderet i dammen. 
I dag ved man, at smagen kommer fra en kemisk forbindelse med navnet Geosmin.  
Geosmin er et affalds- eller stofskifteprodukt fra bestemte blågrønalger. Der findes også et  
andet stof MIB (2-methylisoborneol), som kan give jordsmag, det er et affaldsprodukt fra  
nogle bakterier. 
De næringsrige forhold hvor karusser trives godt er naturligvis meget udsatte for algeop-
blomstring og bakterieopformering. 
Det er uskadelige stoffer og det gamle fif, med en periode i rent vand, holder vand den dag  
i dag. Afhængig af hvor kraftig og hvor længe blågrønalge opblomstring har været for-
svinder smagen efter 1 – 2 uger.
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Gustav Wied er ikke de eneste forfatter karusserne har gjort så meget indtryk på, at de 
er blevet foreviget i litteraturen. Også Svend Fleuron har haft dem som tema i en 
novelle. Begge opvoksede på herregårde i sidste del af 1800-tallet, hvor dammene 
måske har været i forfald men stadig befolkede af karrusser.

”Hvilket Krus, hvilket Slyng i alt hernede, 
hvilke bøjelige Former .... og alle Vegne 

stod smaa tykke, mopselignende Karudser 

og dasede og aabnede Mund i eet Væk, mens
 
de lavede Dobbelthage under Nydelsen og 

rullede sværmerisk med Øjnene.” 

Fra novellen ”Mosen” i 

                                                       Svend Fleuron ” Grum: roman fra sø og mose”1919

Læs ”Grum” online 
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Foderkulsukker 2016
af Heine Refsing

De forskellige kulsukkerkloner fra mange forskellige steder i Danmark, som medlemmer 
fandt efter artiklen om forderkulsukker i Loci nr 1 2015, har haft deres første vækst-
sæson.   

Foderkulsukker er ikke bare foderkulsukker er nok hoverresultatet. 
Alle sorter har omhyggelig fået samme plantehul,  samme gødning og samme vanding, 
alligevel var variationen stor. 
Der er lidt forskel på hvor ru eller bløde bladene er; men der er meget forskel på hvor 
tidlige de er og på hvor stort udbytte de giver. 
Desuden en hel del forskel på væksform, blomsterfarver og følsomhed for jernmangel.

Sæsonstart 

Der var næsten en måneds forskel på hvornår den tidligste  og seneste klon var 10 cm høj. 
25 /3 – 25 /4. Her billlede af den tidligste Vejby Fed 1 (bagerst)  og en sentstartende 
Bocking 4 (forrest) – fotograferet 1. maj:

Vækstform og blomsterfarve.

Blomsterfarverne var fra hvide til svagt rosa, røde over bleglilla til violette mørklilla og 
himmelblå.

Bladenes facon fra lancetformede til meget store aflangt hjerteformede og væksten 
varierede fra meget oprette planter til planter hvor stænglerne bøjer ud til siden og vælter 
ud når de er halvhøje.  Planten på næste side er Vejby Fed 2. Den højeste og mest oprette 
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type, som nåede en højde på ca. 170 cm. Desuden den eneste sort med røde blomster:

Jernmangel 

Kulsukker vokser ekstremt hurtigt og dermed meget forslugen på næringsstoffer, nogle 
kloner havde i 2016 svært ved at frigøre nok jern på min jordtype, så planterne fik 
forskellig grad af klorose. Mest ekstremt på klonen herunder - en Ådal 5. Når planterne 
ikke kan frigøre jern nok ifht deres forbrug af andre næringsstoffer, kommer deres 
klorofyl dannelse til at halte bagefter og bladene bliver lysegrønne – gullige. 
Manglen på klorofyl går ud over væksten indtil planterne har fået opsamlet tilstrækkeligt 
jern. 

For at give planterne en god start havde bedet fået kraftig gødskning, dolomitkalk og 
træaske, og de groede deres maximale hele sommeren.
Høj PH værdi gør at jernet bindes hårdere i jorden; men til gengæld bliver andre 
næringsstoffer mere tilgængelige. Så det er en balancegang. 

Et lille tilskud melasse opløst i vand og udvandet efter en af høstene løste problemet resten 
af sæsonen undtagen for den på billedet, som kun fik en lidt lysegrøn farve.
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Bocking klonerne

De engelske kloner Bocking 14 og 
Bocking 4 er verdensberømte foder-
kulsukker kloner. 

I samlingen er der 3 Bocking 14 af 
forskellig oprindelse. De 2 af dem er 
næsten identiske; men den 3. fra det 
tyske Ruhlemann er meget svagtvok-
sende og nærmest deform i sin vækst. 

På billedet er det forrest Bocking 14 fra 
Organic Garden (tidl. HDRA) i England, i 
midten fra firmaet Ruhlemann og bagerst 
Bocking 14 importeret fra HDRA ef et 
dansk firma for ca 30 år siden. 

Bocking 4 er der 2 provenienser af men 
den ene er først etableret i sommeren 
2016.

Bocking klonernes store fortrin er at de 
er frøsterile og det har holdt stik med alle 
i 2016. De satte ingen eller ekstremt få 
frø, og de få, der var, virkede ikke fuldt 
udviklede. 
De fleste andre kloner satte rigeligt frø. 
Det gør de kan sprede sig lidt, hvis man 
ikke dyrker dem forholdsvist kontrolle-
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ret. Men høster man dem regelmæssigt, og senest hver gang de sætter blomster, er det ikke 
noget  problem. 
Til gengæld gør frøsætning det muligt at selektere foderkulsukker, hvis der findes nogle 
gode egenskaber at gå efter. 

Udbytte

Alle klonerne blev høstet 5 gange i løbet af sommeren. Første gang 10/5 og sidste gang 
10/9.  Det samlede udbytte fremgår af tabellen herunder:

Vejby Fed 2 som startede tidligere end de fleste endte også med et stort forspring i samlet 
udbytte. 
Omregnet til udbytte / m2 lagde Vejby Fed 2 på næsten 14 kg. / m2. Engelske tal fra 
HDRAs forsøg med Bocking klonerne taler om 25 – 30 kg / m2. Men her gav Bocking 
klonerne kun knapt 8 kg / m2.  Det var her 1 årige planter, det kan være en del af 
årsagen; men det engelske klima er nok  også lidt mildere.
I 2017 kommer flere kloner med i testen og som 2 årige er plantene ved at være oppe på 
maksimal produktion. Desuden undersøger vi om testmetoder, der kan fortælle mere om 
forskelle på klonernes kvalitet.

Finder du sunde og frodige kloner, er du stadig velkommen til at kontakte om aflæggere til 
testforløbet. Læs mere i Loci nr 1 2015 om hvad du skal kigge efter. 
Skriv til :  info@biodiverse.dk 
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Hobbyavlere foren jer!
Udbredelsen af industrifjerkræ med deres meget snævre genetiske basis har altid været en 
trussel for bevarelse af biologisk mangfoldighed. 
Men med de drakoniske foranstaltninger i forbindelse med de sygdomme industrien 
(selvforskyldt) plages af, har truslen nået et nyt højdepunkt.

De kulturhistoriske racers videre eksistens trues:

-  af indespærring under unaturligt trange forhold, så langt fra insitu bevaring, som man 
kan komme, 
- af at avlerne opgiver fordi det er for besværligt at leve med reglerne og hele tiden blive 
hængt ud i medierne, som trusler mod eksporten og bla bla,  fordi man giver sine dyr et 
godt frit liv. 
– eller  de aflives simpelthen for en sikkerhedsskyld af hensyn til en syg industri af FVST.

Talen om at adskille kultur og hobby fra erhvervsmæssig produktion i reglerne  er bare 
løbet ud i sandet. Ingen har gidet følge det op, og dermed er fjerkræindustrien den eneste 
part der bliver hørt. 

Folderen herunder er igen ligeså aktuel som da den blev udgivet kort efter den sidste store 
fugleinfluenza panik. Så bestil nogle eksemplar eller  LIKE og DEL på nettet.

Gør noget ved det ! 

På Facebook er der forskellige grupper og sider du kan like og blive medlem af. Ved at dele 
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Beskyttelse af hobbydyr - giv en hånd med !
Mere end 30 forskellige foreninger har støttet 
udgivelsen af folderen “Dyr er ikke bare 
profit”. Med andet oplag har vi trykt 60.000 
foldere.
 Målet er at skabe debat og sikre 
småavlerkulturen gennem en bedre lovgivning, 
der beskytter hobbyavl, biodiversitet og 
almindelige menneskers ret til at avle dyr.
  Af hensyn til den debatskabende virkning er 
målet at flest muligt uddelt hurtigt.
Det optimale er de foldere, der uddeles 
personligt fra hånd til hånd til interessefæller,  
politikere og journalister. 
Gode steder at have en stak liggende: 
- alle arrangementer med hobbydyr, markeder, 
dyrskuer, PR-dage, udstillinger osv. osv. 
- butikker og distributører hvor folk køber 
foder mm. til hobbydyr, helsekostbutikker....
Godt at ligge et par stykker: 
- venteværelser f.eks. tandlæger, dyrlæger...
- forretninger, toget..... 
Sikkert mange andre steder som I lokalt kender 
bedre - en lille indsats kan gøre en stor forskel!

Del selv foldere ud  - Se folderen online  HER

http://www.biodiverse.dk/flyer/flyer_dansk.htm


og like kan man nå ud til pænt mange mennesker uden at det koster andet end tid. 

Giv også en skærv til at sponsorere spredningen af hobbyavler versionen af historien via 
annoncering på nettet. Brug det  Fi-kort nederst på siden og skriv ”fugleinfluenza” under 
meddelelser.

Sider på Facebook

Stop fugle influenza

Det Naturlige Hønsehold

Grupper på Facebook

Hønseforum

Stop salg af industrihøns til private!

Det naturlige hønsehold  - bevarelse af oprindelige egenskaber
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