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M  ed sine intense neonfarger i 
gult, grønt og blått, og den 
nesten grotesk bratte pan-

nen eldre hanner utvikler, er den en av 
de mest karakteristiske av alle fiskeslag. 
Den finnes i alle tropiske og tempererte 
verdenshav, og har fått navn som dolp-
hin, dorado og mahi-mahi. På norsk kal-
ler vi den gullmakrell, men den er ikke 
nært beslektet med makrellfiskene.

Få fisker har et mer hektisk liv: 
Gullmakrellen lever fort, og dør ung. 
Bare enkelte individer rekker å bli to 
år; den største man kjenner til, som ble 
tatt på stang ved Bahamas i 1998, veide 
40 kilo og var snaut fem år gammel! På 
under et år kan den vokse til 4 fot og 
40 pund. En slik vekstrate krever natur-
ligvis mye mat, og gullmakrellen setter 
til livs enorme mengder i løpet av sitt 
korte liv. Fisk i fangenskap 

Gullmakrellens
turboliv
tøffe

Bram Bokkers
Foto

• • • • • • •



nr.  9 2009 Alt om Fiske 5

• • • • • • •

Gullmakrellens



6 Alt om Fiske  nr.  9 2009

• • • • • • •
har spist opptil 20 % av sin egen kroppsvekt 
per dag!

Dette turbolivet medfører også et sær-
deles heftig sexliv. Fra de blir kjønnsmodne 
allerede tre–fire måneder gamle, gyter de 
uavbrutt og mye. Det er de nødt til, for i 
naturen er gullmakrell i alle størrelser et 
ettertraktet bytte for rovfisk som marlin og 
tunfisk. Gullmakrellen er 
ettertraktet av mennes-
ker også. Denne utsøkte 
matfisken har vært kom-
mersielt utnyttet i århun-
drer. Fisken er blant annet 
avbildet på over 3500 år 
gamle fresker fra Hellas.

Også sportsfiskere 
over hele verden vet å 
sette pris på gullmakrel-
len. For den har ikke bare 
et heftig livsløp, den er også en særdeles 
heftig fighter. Dens ustoppelige sult gjør den 
dessuten til et relativt lett bytte med mange 
ulike fiskemetoder.

Den nederlandske fotografen Bram 
Bokkers fanget disse motivene på minne-
brikka i farvannene utenfor Oman i våres. Og 
gullmakrellen gjør seg best i vannet. For når 
den får nådestøtet, slukner fargene brått. 
Akkurat som man slår av en lyspære…


