Udsætning af fisk
Det er altid bedst, at have nyindkøbte fisk i karantæne minimum 3 uger og helst mere, inden de sættes sammen med
fiskene i din egen dam, så hvis du har muligheden for, at have et karantæne kar er det det bedste. Når du sætter nye
fisk ud, er det vigtigt; at introduktionen til det nye vand bliver så skånsom som muligt, følg de følgende råd, så har du
gjort hvad du kan.
Husk, at hvis det er et nyanlagt bassin skal der gå mindst 14 dage og helst en måned efter at filteret og de andre
tekniske installationer er opstartet, inden der kommer fisk i bassinet, optimalt bør der gå et år før der kommer fisk i
bassinet, men det er svært at vente så længe.
Der kan med en optimal filtrering af bassinet være ca. 50 cm fisk pr. 1000 liter, dog bør der det første år i et nyt
bassin ikke være mere end højest halvdelen og de første måneder kun ganske få således, at der langsomt kan
opbygges et stabilt miljø, da denne proces ikke kan fremskyndes.
Den optimale periode for udsætning af fisk, er den periode hvor vand temperaturen er over 15 grader hele tiden, og
helst i den første del af perioden, så fiskene får så lang en tilvænningsperiode som muligt. Det giver fiskene langt
større mulighed for, at modstå alle strabadserne i forbindelse med deres første vinter i deres nye hjem.

 Sørg for at transporten bliver så rolig for fisken og så kort som mulig, ved at fisken med pose ligger så stabilt,
mørkt, køligt og roligt, samt at du køre direkte hjem med fisken.
 Lad posen ligge og flyde på dammens overfade mindst 30 minutter, så temperaturen mellem dammens vand
og posens vand udjævnes. Eller endnu bedre fyld en stor balje med vand fra dammen og lig posen her.
 Åben posen og bland posens vand, med højest samme mængde af dammens vand, lad herefter posen flyde
på overfladen endnu 10 minutter, så fisken langsomt vænnes til dammens vandkvalitet.
 Åben posen og lad hvis det er muligt helst fisken selv svømme ud i de nye omgivelser. Hvis dette foregår i en
balje, så kan du nu løfte fiskene ud af vandet (enten med hænderne eller med et håndterings net) og flytte
dem til enten karantæne kar eller dam uden at få vandet fra posen med i dit eget vand (skulle der være
parasitter på fiskene og i vandet har du reduceret mængden af parasitter der vil følge med til fiskenes nye
omgivelser).
 Tjek fisken regelmæssigt de næste timer og de næste dage, på grund af håndtering, transport og nye
omgivelser vil nye fisk være meget stressede og dermed have et nedsat immunforsvar, det gør dem mere
udsat for angreb for parasitter og andre snyltere.
 Der bør fodres med immunforstærkende foder i mindst en 3 ugers periode, for at forstærke fiskens
modstandskraft, så hurtigt som muligt.
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