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Systematik og navngivning 
Havkarussen blev oprindelig beskrevet som Labrus rupestris Linnaeus, 1758, og blev senere flyttet 
til slægten Ctenolabrus Valenciennes, 1839. Havkarussen er slægtens eneste art. Fylogenetiske 
analyser baseret på kranieknoglernes morfologi placerer havkarussen som søstergruppe til en 
gruppe bestående af slægterne Acantholabrus og Labrus (Canãs Diaz 1992), og DNA-analyser 
tyder på, at den er nærmest beslægtet med den amerikanske læbefisk, Tautogolabrus adspersus 
(Hanel et al. 2002). 
 
Det officielle danske navn er havkarusse (stavet havkaruds i lidt ældre litteratur) (Carl et al. 2004) – 
og det er et navn, som Müller (1776) angiver som det norske navn. Tidligere kaldtes den herhjemme 
for søkaruds (Krøyer 1838-40; Winther et al. 1907), men Otterstrøm (1912) angiver, at dette navn er 
problematisk, da det også er navnet på den sølevende form af karussen (Carassius carassius). 
Otterstrøm anvender navnet havkaruds (havkarusse), hvilket har været det almindeligt brugte navn 
siden. Tidligere kaldtes havkarussen ofte berggylte af fiskerne (Krøyer 1838-40), hvilket må have 
givet anledning til en del misforståelser, da det også er navnet på Labrus bergylta. Det 
videnskabelige slægtsnavn Ctenolabrus betyder ”kam-Labrus” og hentyder til det savtakkede 
forgællelåg. Artsnavnet rupestris betyder ”knyttet til klipper” (Kullander & Delling 2012). 
 
Udseende og kendetegn 
Kroppen er forholdsvis lav, kraftig og let sammentrykt. Haleroden er høj. Hovedet er ret lille og 
snuden er kort og afrundet. Der er et veludviklet hovedporesystem, der ses særligt tydeligt under de 
store øjne. Kanten af forgællelåget er fint savtakket. Munden er ret lille og læberne forholdsvis små. 
Overlæben har 5-7 folder på siderne, og både på forsiden og på kanten af folderne er den forsynet 
med papiller. Tænderne store og kegleformede og rager skråt fremad. Den ydre tandrække i 
overkæben rummer 14-30 tænder, mens den i underkæben rummer 22-32 tænder (Kullander & 
Delling 2012). Bag den ydre række tænder sidder i overkæben 2-3 og i underkæben 1-2 
uregelmæssige rækker af mindre tænder. Der er 14-18 korte, tynde gællegitterstave på forreste 
gællebue. 
 
Skællene er forholdsvis store med 35-39 langs sidelinjen, som fortil løber højt på siden. Under 
bageste del af rygfinnen slår den en bugt nedad og fortsætter det sidste stykke midt på haleroden. 
Skællene går ud på den inderste del af haleroden mellem finnestrålerne, og også en stor del af 
hovedet er skældækket. Der er 4-5 rækker af skæl på forgællelåget (Otterstrøm 1912). Huden er 
forholdsvis slimet. 
  
Rygfinnen består forrest af 16-19 pigstråler, der efterfølges af 7-10 blødstråler. Finnehuden mellem 
pigstrålerne er skråt indskåret, så pigstrålerne på afstand synes frie i den yderste del. De forreste 
finnestråler er de korteste, og strålerne i den blødstrålede del af finnen er med undtagelse af de to 
bagest finnestråler tydeligt længere end den pigstrålede. Forrest i gatfinnen findes tre (meget 
sjældent fire) pigfinnestråler. Halefinnen er afrundet.   
 
Farven er meget varierende og kan ændres på få sekunder alt efter fiskens ”humør”. Oftest er fisken 
forholdsvis ensartet i farven, der kan være gråbrun, rødbrun, grønbrun eller beige.  Bugen er lys og 
kan have et blåligt skær fortil. Ved basis af den synlige del af skællene er pigmenteringen kraftigst, 
og det kan danne et mønstret eller tværstribet udseende. Forrest i rygfinnen mellem første og femte 
pigstråle findes et sort område, og øverst på haleroden ved basis af halefinnen findes en mindre, 
men meget veldefineret sort plet. Pletterne kan være svære at se hos de mørkeste eksemplarer, men 
er ofte meget iøjnefaldende hos de lysere. Hos ynglen findes i begyndelsen også en mere eller 
mindre veludviklet sort plet i den nedre del af haleroden, og begge pletter på haleroden har hos 
ynglen en hvid kant bagtil. I yngletiden udvikler hannerne flere rækker af små, røde prikker på 
forkroppen under sidelinjen og undertiden et blåt område bag den sorte plet i rygfinnen, mens 



hunnerne får svage, mørke striber på siderne af bugen (Pethon 1985). På nær disse farveforskelle er 
der ingen tydelig forskel på kønnene (Quignard & Pras 1986a). 
  
Ifølge litteraturen bliver havkarussen op til ca. 20 cm. Den normale størrelse i Danmark er 10-12 
cm, og eksemplarer over 15 cm er ret sjældne i Danmark. Det største registrerede eksemplar i 
Danmark er en havkarusse på 18,8 cm og 98,6 g, der blev fanget under målrettet forsøgsfiskeri med 
tejner ved Hirsholmene den 17. september 2019. Fisken er gemt i samlingen på Zoologisk Museum. 
Den officielle danske lystfiskerrekord er en havkarusse18,0 cm, der blev fanget i Lillebælt den 2. 
august 2016. I Norge blev der i 2016 fanget en havkarusse på 19,0 cm af en lystfisker. 
 
Forvekslingsmuligheder 
Fra de øvrige læbefisk i danske farvande kendes havkarussen lettest på de sorte pletter forrest i 
rygfinnen samt øverst på haleroden. Fra farvestrålende arter som blåstak/rødnæb og junkergylte 
kendes den også på sine dæmpede farver. Fra småmundet gylte kendes den desuden på, at den 
normalt har tre pigge i gatfinnen, mens småmundet gylte normalt har fem. Fra savgylte, som den 
ligner meget og ofte træffes sammen med, kendes den på den lavere kropsform, det mindre 
spraglede og farvestrålende udseende samt manglen på det mørke område bag øjet og den sorte plet 
midt på haleroden (havkarussens sidder øverst på haleroden). Endelig kendes havkarussen fra 
berggylten på, at denne bl.a. har en glat kant på forgællelåget, mens havkarussens er fint savtakket. 
Desuden har berggylten 41-47 skæl langs siden, mens havkarussen kun har 35-39. Berggylter opnår 
også en størrelse på op til ca. 65 cm, mens havkarusser sjælden er over 15 cm.  
 
Udbredelse 
Generel udbredelse 
Havkarussen er udbredt fra det mellemste Norge til Marokko. Den findes desuden i Middelhavet og 
i den vestlige del af Sortehavet. I Østersø-regionen er den almindelig indtil den vestlige Østersø, og 
den er registreret mod øst så langt som til Blekinges Skærgård (Kullander & Delling 2012). 
 
Udbredelse i Danmark 
Havkarussen er målt på antallet af registreringer den mest udbredte læbefisk i danske farvande, og 
den findes næsten overalt langs kysterne i Kattegat, Øresund, Lillebælt og Storebælt. Den trives 
bedre i brakvand end vore øvrige læbefisk, og selvom tætheden aftager ind gennem vore sunde og 
bælter, er arten ikke ualmindelig selv ret langt inde i de indre farvande. Fx blev havkarusser 
registreret ikke mindre end 222 gange i forbindelse med de fiskeundersøgelser, der blev lavet i 
Femern Bælt i 2009-10 i forbindelse med forundersøgelserne til en fast forbindelse til Tyskland. 
 
Langs Jyllands vestkyst er der meget få registreringer, hvilket bl.a. hænger sammen med manglen 
på egnede levesteder. I ICES-regi er der således nærmest ingen fangster fra Nordsøen i det hele 
taget. Feltindsatsen har også været utilstrækkelig til at sikre en dækkende kortlægning – primært 
fordi det sjældent er muligt at snorkle i Nordsøen og Skagerrak. Der foregår heller ikke så meget 
fiskeri med egnede redskaber i disse farvande som i vore indre farvande. Ved høfderne på Agger 
Tange og Harboøre Tange ses havkarusser dog jævnligt ifølge UV-jægerne, men de er slet ikke til 
stede i samme antal som ved stensætninger i fx Kattegat.  
 
Krøyer (1838-40) skriver, at havkarussen først skal have vist sig i Limfjorden efter gennembruddet 
af Agger Tange i 1825. Antallet af registreringer fra fjorden er dog meget lavt, men formentlig 
hænger det sammen med, at arten ofte bliver overset. Fiskeatlassets medarbejdere fangede nemlig 
tre havkarusser i Nissum Bredning i forbindelse med en lille undersøgelse i august 2019, og ifølge 
UV-jægere er de ikke sjældne i den vestlige del af Limfjorden. Der er dog ikke noget, der tyder på, 
at havkarussen ligefrem er talrig i Limfjorden, og det samme gør sig gældende i de fleste andre af 
vore fjorde, hvor den de fleste steder må betragtes som sjælden. 
 



Ved Bornholm er den med sikkerhed truffet en enkelt gang, for der findes et eksemplar på 
Zoologisk Museum fra slutningen af 1800-tallet eller begyndelsen af 1900-tallet. Otterstrøm (1912) 
skriver, at den er almindelig ved Bornholm, og Pfaff & Bruun (1950) gentager oplysningen, men 
ingen af dem nævner konkrete fangster. Meget tyder derfor på, at den er yderst sjælden ved 
Bornholm, for den er ikke registreret siden – heller ikke i forbindelse med Fiskeatlassets ret 
omfattende snorkling ved øen. 
 

 
Figur 1. Udbredelse af havkarusse i danske farvande. 
 
Kortlægning 
Havkarussen er en art, der fanges i en lang række forskellige fiskeredskaber som fx trawl, ruser og 
bundgarn. Mere end 50 % af alle registreringer er gennem tiden gjort i forbindelse med DTU Aquas 
videnskabelige undersøgelser, men også erhvervsfiskere og fritidsfiskere støder ofte på arten langs 
kysterne. Især i åleruser kan det være en meget hyppig fangst. Det er også den art af læbefisk, som 
lystfiskere oftest fanger. 
 
Havkarussen er sammen med savgylten de eneste arter af læbefisk, der er registreret i større omfang 
i forbindelse med Fiskeatlassets snorkling langs kysterne, og snorkling er en velegnet måde at 
kortlægge artens udbredelse. Godt 10 % af alle registreringer i Atlasdatabasen er gjort i forbindelse 
med Fiskeatlassets feltarbejde. 
 
Biologi 
Levesteder og levevis 
Som det videnskabelige artsnavn rupestris antyder, lever havkarussen ved klippe- og stenbund. 
Desuden er den meget almindelig omkring havneanlæg, og den træffes også i områder med ålegræs. 
Den er almindelig på lavt vand og findes primært på dybder fra 1-20 meter – de største eksemplarer 
på dybest vand. Om vinteren trækker fiskene ud på dybere vand og træffes ned til ca. 50 meters 
dybde. I den danske del af Skagerrak findes der registreringer ned til godt 80 meters dybde, fra 
Oslofjorden kendes ifølge Pethon (1985) fangster fra 160 meters dybde, og i ICES-regi er der gjort 
fangster ned til 175 meters dybde (Ellis 2015). Havkarussen er forholdsvis hårdfør, når det kommer 
til udsving i saltholdighed og temperatur (Sayer & Reader 1996), hvilket passer godt med artens 
store udbredelse i de danske farvande. 
 



Havkarussen er normalt meget stationær og svømmer sjældent langt ud i de frie vandmasser, men 
foretrækker at afpatruljere et mindre revir med sten og alger, hvor den kender hvert eneste smuthul 
(Muus 1970; Sayer 1999). Arten er ikke ret sky og lader sig let iagttage under fx snorkling. Fiskene 
træffes enkeltvis, parvis eller sjældnere i små flokke. De danner ikke egentlige stimer. Kullander & 
Delling (2012) skriver, at begge køn opretholder små fødesøgningsterritorier. 
 
Som de fleste andre læbefisk er havkarussen udpræget dagaktiv. I forbindelse med Fiskeatlassets 
snorkling er der således mere end 10 gange så mange observationer fra dagsnorkling end fra 
natsnorkling. Præcis hvor fiskene gemmer sig om natten er usikkert, men det sker tilsyneladende 
mellem sten og tangplanter, og muligvis kan fiskene grave sig ned i bunden. 
 
Arten er som de øvrige læbefisk en varmtvandsfisk, og sidst på efteråret forsvinder fiskene helt eller 
delvist fra kystområderne herhjemme. Overvintringen foregår som nævnt på dybere vand, hvor 
temperaturen er højere og mere stabil. Fra Danmark findes ingen oplysninger om adfærden under 
overvintringen, og fangster i vinterperioden er ret sjældne. Ca. 95 % af fangsterne fra Danmark er 
således gjort i perioden fra maj til oktober. De få eksemplarer, der er fanget i vintermånederne er 
typisk fanget på 10-30 meters dybde.  
 
Fødevalg 
Føden består af hvirvelløse dyr som krebsdyr, bløddyr og børsteorme. I Oslofjorden, hvor artens 
fødevalg er grundigt undersøgt, lever den hovedsagelig af blåmuslinger. Desuden er tanglus og 
tanglopper vigtige fødeemner. I mindre målestok indgår også snegle, søpunge, børsteorme og 
pungrejer i føden (Pethon 1985). En undersøgelse af havkarusser fra Læsø Trindel i oktober 2007 
viste, at føden overvejende bestod af krebsdyr (specielt tanglopper) samt snegle og muslinger (Dahl 
et al. 2009). 
 
Havkarussen optræder i en vis udstrækning som ”pudsefisk”, der æder parasitter fra huden af andre 
fisk, fx berggylte (Hillden 1983). 
 
Reproduktion og livscyklus 
Ved Storbritannien bliver fiskene kønsmodne ca. to år gamle, mens de først bliver kønsmodne efter 
ca. 3 år ved Norge (Pethon 1985). I modsætning til vore andre læbefisk kender man ikke til 
kønsskifte hos havkarussen (Kullander & Delling 2012). 
 
Yngletiden angives meget forskelligt i de forskellige dele af udbredelsesområdet. Miller & Loates 
(1997) angiver en yngletid fra januar til juli i Middelhavet og april til august ved De Britiske Øer. 
Pethon (1985) skriver, at legetiden i Norge er juni-juli. Krøyer (1838-40) skriver, at legetiden i 
Danmark primært falder i juli måned. 
 
I legeperioden, som varer op til tre uger, etablerer hannen et territorium på 0,5-2 m2. Hunnerne 
opsøger på skift hannen, og legen foregår parvis. Der er ikke fundet oplysninger i litteraturen om 
antallet af æg hos hunnen.  
 
De gennemsigtige æg måler ca. 0,7-1 mm og er pelagiske i modsætning til æggene hos vore andre 
læbefisk, der fasthæfter æggene til et egnet substrat. Æggene klækker efter fire døgn ved en 
vandtemperatur på 20 °C (Pethon 1985). Larverne, der ved klækningen måler ca. 2 mm, lever 
pelagisk i ca. en uge, hvorefter de søger mod bunden i algezonen. 
 
En del af de ældre kilder angiver, at fiskene normalt dør efter legen godt to år gamle. Nyere 
undersøgelser har vist, at en del af fiskene bliver meget ældre. Ved en undersøgelse fra Scotland 
blev der fundet helt op til 16 år gamle havkarusser (Treasurer 1994), og i Norge har man fundet en 
maksimalalder på 20-25 år (pers. komm. A. Skiftevik). Ved en undersøgelse fra Danmark lavet i 



samarbejde med Fiskeatlasset blev der fundet op til 6 år gamle havkarusser (Bjerking 2019), men da 
fiskene alle var under 15 cm, formodes det, at de kan blive noget ældre. 
  
Vækst og økologi 
Væksten er meget forskellig fra sted til sted, men er generelt ret langsom. Alle undersøgelser viser, 
at væksten er hurtigst de første 1-2 år, mens de ældste fisk næsten ikke vokser. Curry-Lindahl 
(1985) angiver at fiskene i Sverige måler ca. 8 cm efter et år og herefter vokser ca. 0,5-1,5 cm om 
året – hurtigst de første år. Pethon (1985) skriver, at havkarusser i Oslofjorden måler 5 cm efter et 
år, 7,5 cm efter to år og 9-10 cm efter tre år. Herefter vokser fiskene ca. 1 cm om året med en svagt 
faldende tendens (Skiftevik et al. 2013). Ved Frankrig er etårige fisk 4-4,7 cm, toårige 6,7-7,6 cm 
og treårige 9,3-10 cm. Herefter er væksten ca. 1 cm om året. En undersøgelse fra Danmark viste, at 
havkarusserne var 2-3 år om at blive 11 cm, og herefter var væksten ca. 1 cm pr. år (Bjerking 2019). 
 
Havkarusser optræder som såkaldte pudsefisk, der fjerner parasitter fra andre fisk og dermed 
forhindrer, at de gør fiskene sårbare overfor infektioner (Deady et al. 1995). Der er dog 
tilsyneladende ikke alle steder, at arten optræder som pudsefisk. Fx blev pudseadfærd ikke 
observeret ved en undersøgelse i Portugal (Henriques & Almada 1997). Ellers er artens økologiske 
rolle dårligt undersøgt. I kraft af sin stedvise talrighed, må den dog spille en rolle på de kystnære 
rev. 
 
Forvaltning, trusler og status 
Arten opfattes ikke som truet i den internationale rødliste fra IUCN (kategorien Livskraftig – LC) 
(Pollard 2010). I Danmark er saltvandsfiskene ikke rødlistevurderet, men havkarussen er målt på 
antallet af registreringer den almindeligste af vore læbefisk, og den regnes ikke umiddelbart som 
truet. Lokalt er den endda den mest talrige fisk ved havnenes stensætninger. Den er ikke omfattet af 
fredningstid og mindstemål. 
 
Da havkarussen lever meget kystnært har den ikke i samme grad som nogle af de dybtlevende 
læbefisk været påvirket af tidligere tiders stenfiskeri i vore farvande. Mange af de opfiskede sten er 
nemlig blevet brugt til havneanlæg og stensætninger, der er udmærkede levesteder for havkarussen. 
Genskabelse af rev har dog en positiv effekt på udbredelsen. Ved Læsø Trindel, hvor EU Life-
projektet ”Blue Reef”, har til formål at genoprette samt beskytte et stort stenrev, har anlæggelsen af 
et huledannende rev betydet en stor fremgang i bestanden af havkarusser (Stenberg et al. 2013). 
 
I bl.a. Norge sker der et stort fiskeri af læbefisk til bekæmpelse af parasitter i laksebrugene. Da 
havkarusser vokser ret langsomt, skal fiskene være omtrent 4-5 år gamle, før de er store nok (11 
cm) til kommerciel udnyttelse, og arten udnyttes derfor ikke i så stor stil som fx savgylten 
(Skiftevik 2014). Om fiskeriet alligevel er af en sådan størrelse, at det lokalt er en trussel mod 
bestandene vides ikke med sikkerhed, men forsøg fra Norge tyder på, at det ikke er tilfældet 
(Gjøsæter 2002). Der er imidlertid sket en stor stigning i fiskeriet i de seneste år, og alene i Norge 
blev der i 2017 brugt næsten 28 mio. læbefisk i lakseburene. I Sverige, hvorfra der eksporteres 
læbefisk til Norge, har man for en sikkerheds skyld indført et mindstemål på11 cm for at beskytte 
bestanden mod overudnyttelse. 
 
Menneskets udnyttelse 
Arten har ikke traditionelt haft nogen fiskerimæssig betydning, og Winther et al. (1907) skriver, at 
den højst har lidt værdi som agn. Siden slutningen af 1980’erne, hvor man begyndte at bruge 
læbefisk til fjernelse af parasitter fra opdrætslaks i havbrugene, har den til gengæld fået økonomisk 
værdi. Traditionel kemisk bekæmpelse af lakselus har miljømæssige konsekvenser, og vedvarende 
brug gør parasitterne immune. Der behøves kun én læbefisk pr. 250 laks til at sikre en højere effekt 
end kemisk bekæmpelse, så gennem de seneste årtier er udnyttelsen af læbefisk vokset stødt. 
Specielt de allerseneste år er fangsterne vokset kraftigt (Skiftevik et al. 2014), og fordi læbefiskene 



ofte dør af kulde og udsving i saltholdigheden i lakseburene om vinteren, er der brug for løbende 
forsyninger. Espeland et al. (2010) angiver, at der i 2010 blev landet 440 ton læbefisk til 
bekæmpelse af parasitter i laksebrugene i Norge. Forskellige arter af læbefisk kan med stor fordel 
bruges sammen. Fx foretrækker savgylten at fjerne parasitter om morgenen, mens havkarussen 
oftest renser laksene for parasitter midt på dagen (Deady et al. 1995). Skiftevik et al. (2018) fandt 
den bedste effekt, når man kombinerede havkarusser og berggylter, da arterne har forskellige 
dybdepræferencer i lakseburene. 
 
Arten er en hyppig fangst under lystfiskeri på fx havnene, men der foregår ikke noget målrettet 
fiskeri. Da den er aggressiv og hurtigt kan bide agnene i stykker med sine spidse tænder, har den ry 
for at være lidt af en agntyv, og til tider kan den nærmest ødelægge fiskeriet efter fladfisk. 
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