
Toplettet kutling 
– bliver kun to år

Brisling 
– den skarpe sild

Havørred 
– den adrætte jæger

Trepigget hundestejle 
– bevæbnet stimefisk

Havkarusse 
– foretrækker stenene

Den toplettede kutling er en af havnens almindelige fisk 
i sommerhalvåret. Den er ikke ret stor (maks. 5-6 cm) og 
svømmer i stimer langs bolværket. Den toplettede kutling 
bliver kun to år gammel og findes derfor kun i to størrelser 
eller generationer, som begge opholder sig samme sted. 
Kigger du efter i stimerne, vil du se, at de yngste er ca. halvt 
så lange som de fuldvoksne. De dør efter gydningen.

De 8-10 cm store brislinger ligner små sild og svømmer 
ligesom silden forår og sommer i store stimer i det dybe 
vand i havnen. Om aftenen svømmer de op i overfladen for 
at spise – ofte midt i havnebassinet – og kan springe helt fri 
af vandet, når de bliver forskrækkede. Lader du fingeren køre 
fra hale til hoved på brislingens bug, føles den ru og skarp 
(modsat silden), og den har derfor fået tilnavnet skarpsild.

Der er mange havørreder i Vejle Fjord og faktisk også i 
havnen, hvor de æder småfisk, rejer, børsteorme og andre 
smådyr. Ser du en større fisk på 30-50 cm svømme adræt 
rundt mellem pæle og både i havnen, så er det sikkert en 
havørred på jagt. Havørreden udklækkes og vokser op i 
bækkene omkring fjorden. Efter et-to år i ferskvand svømmer 
de 15-20 cm store havørredunger ud i fjorden for at æde. 

Den trepiggede hundestejle kan opleves i havnen det 
meste af året. Den svømmer som regel rundt i stimer tæt 
på bolværket. Der kan snildt være mange hundrede fisk i en 
stime. Hundestejlerne rejser straks deres tre pigge, hvis de 
føler sig truet, og de er derfor godt bevæbnet mod rovfisk. I 
parringstiden i maj-juni skifter hannen fra den sølvskinnende 
dragt til en kraftigt farvet legedragt med knaldrød bug. 

Havkarussen lever i småflokke på tre-fem fisk og foretrækker 
de stenede områder i havnen, hvor den hurtigt kan gemme 
sig mellem sten og tang. Om vinteren trækker karussen ud 
på dybere vand. Den 10-15 cm store fisk har både en sort 
plet forrest på den lange rygfinne og en på oversiden af 
haleroden. Pletten på haleroden kan du se helt oppe fra 
kajen, hvis du kigger godt efter.

Fem fisk fra havnen
Specielt i sommerhalvåret er der fyldt med små fisk på 5-10 

cm rundt langs havnens pæle, flydebroer og bolværker. 

Havnens installationer fungerer både som skjulested, men i 

høj grad også som fødekammer for fiskene. Hvis vandet er 

klart, og du kigger godt efter, er der gode chancer for at få 

øje på en af fiskene her på planchen.
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